تعميم المساهمين
إن زيــادة رأس مــال شــركة أيــان لالســتثمار عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة لغــرض االســتحواذ علــى أســهم فــي رأس مــال شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة (بواقــع ( )%26.43مــن رأس مــال شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة) بموجــب هــذا
التعميــم تتوقــف علــى موافقــة المســاهمين ،ولقــد تــم نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة أيــان لالســتثمار للموافقــة علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى أســهم فــي رأس مــال شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة بتاريــخ
144٣/٠٢/٠١هـــ (الموافــق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م) وعلــى المســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة أيــان لالســتثمار علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى أســهم فــي رأس مــال شــركة األحســاء
للخدمــات الطبيــة ،فــإن إصــدار األســهم الجديــدة ســيتوقف ،وبالتالــي ســتتوقف صفقــة االســتحواذ ،وســوف يعتبــر هــذا التعميــم الغيـاً وســيتم إشــعار المســاهمين بذلــك.
تســعى شــركة أيــان لالســتثمار (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «الشــركة» أو «المصــدر») إلــى االســتحواذ علــى ثالثــة مالييــن وتســعمائة
وأربعــة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين ( )3.964.850ســهم عــادي فــي شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة (شــركة مســاهمة
ســعودية مقفلــة) (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «شــركة األحســاء») ،تمثــل مــا نســبته ( )%26.43مــن رأس مــال شــركة األحســاء (ويشــار
إليهــا فيمــا يلــي بـــ «األســهم المســتهدفة») مــع اإلبقــاء عليهــا كشــركة تابعــة ،وســتبلغ إجمالــي نســبة ملكيــة الشــركة المباشــرة
( )%96.37مــن رأس مــال شــركة األحســاء بعــد صفقــة االســتحواذ  ،وذلــك مقابــل إصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف
ومئتيــن وتســعة وخمســين ( )6.904.259ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد
مدفوعــة القيمــة بالكامــل لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن تمثــل مــا نســبته ( )٪9.4مــن رأس مــال الشــركة الحالــي (يشــار
إليهــا فيمــا يلــي بـــ «األســهم الجديــدة» أو بـــ «أســهم العــوض») (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «صفقــة االســتحواذ» أو «االســتحواذ») حيــث
ســيتم إصــدار األســهم الجديــدة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب تعميــم المســاهمين هــذا (ويشــار إليــه فيمــا يلــي بـــ «التعميــم»
أو «تعميــم المســاهمين»).
المصــدر هــي شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية ،تأسســت بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )573/وتاريــخ 1414/04/14هـــ
(الموافــق 1993/10/01م) ومســجلة بالســجل التجــاري لمدينــة الخبــر برقــم ( )2051064048بتاريــخ 1438/07/19هـــ (الموافــق
2017/04/16م) ومقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الخبــر ،حــي الراكــة ،ماكــرو بزنــس الــدور األول مكتــب رقــم ( .)101يبلــغ رأس مــال
المصــدر الحالــي ســبعمائة وســبعة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرين ألــف وســتمائة وتســعين ( )737.320.690ريــال ســعودي
مقســم إلــى ثالثــة وســبعين مليــون وســبعمائة وأثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ( )73.732.069ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة
( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي الســوق الماليــة.
شــركة األحســاء هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق
1997/12/07م) ،وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )196/وتاريــخ 1437/08/16هـــ (الموافــق
2016/05/23م) وهــي مســجلة بالســجل التجــاري لمدينــة األحســاء برقــم ( )2252025213بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق
1997/12/07م) ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،شــارع الظهــران .شــركة األحســاء هــي شــركة تابعــة ومملوكــة
للمصــدر بنســبة ( )%69.94ويبلــغ رأس مالهــا مائــة وخمســين مليــون ( )150٫000٫000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة عشــر
مليــون ( )15٫000٫000ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن ،كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم ،هــم كل مــن :شــركة العثمــان القابضــة بنســبة ملكيــة تبلــغ ( )%17.89مــن رأس المــال ،وشــركة
ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده بنســبة ملكيــة تبلــغ ( )%3.34مــن رأس المــال ،وشــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده بنســبة
ملكيــة تبلــغ ( )%2٫6مــن رأس المــال ،وراشــد ســعد الراشــد بنســبة ملكيــة تبلــغ ( )%2.6مــن رأس المــال (ويشــار إليهــم فيمــا يلــي بـــ
«مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن»).
أعلنــت الشــركة بتاريــخ 1442/09/06هـــ (الموافــق 2021/04/18م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة شــراء أســهم لالســتحواذ علــى األســهم
المســتهدفة عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مقابــل إصــدار األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن (ويشــار إليهــا
فيمــا يلــي بـــ «اتفاقيــة شــراء األســهم»).
فــي حــال تمــت الموافقــة علــى صفقــة االســتحواذ مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة ،ســوف تقــوم الشــركة بإصــدار
األس ــهم الجدي ــدة لصال ــح مس ــاهمي ش ــركة األحس ــاء البائعي ــن مقاب ــل االس ــتحواذ عل ــى كاف ــة األس ــهم المملوك ــة له ــم ف ــي ش ــركة
األحس ــاء البالغ ــة ثالث ــة ماليي ــن وتس ــعمائة وأربع ــة وس ــتين أل ــف وثمانمائ ــة وخمس ــين ( )3.964.850س ــهم ع ــادي بقيم ــة اس ــمية
تبل ــغ عش ــرة ( )10ري ــاالت س ــعودية للس ــهم الواح ــد ،تمث ــل م ــا نس ــبته ( )%26.43م ــن رأس م ــال ش ــركة األحس ــاء ،وس ــيتطلب ذل ــك
زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعمائة وســبعة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرين ألــف وســتمائة وتســعين ( )737.320.690ريــال
ســعودي إلــى ثمانمائــة وســتة مالييــن وثالثمائــة وثالثــة وســتين ألــف ومئتيــن وثمانيــن ( )806.363.280ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد
األســهم مــن ثالثــة وســبعين مليــون وســبعمائة وإثنيــن وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ( )73.732.069ســهم عــادي إلــى ثمانيــن مليــون
وســتمائة وســتة وثالثيــن ألــف وثالثمائــة وثمانيــة وعشــرين ( )80.636.328ســهم عــادي .ويبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم
الجدي ــدة تس ــعة وس ــتين ملي ــون وإثني ــن وأربعي ــن أل ــف وخمس ــمائة وتس ــعين ( )69.042.590ري ــال س ــعودي ،ويبل ــغ إجمال ــي قيم ــة
األس ــهم الجدي ــدة بن ــا ًء عل ــى ع ــدد األس ــهم الجدي ــدة وعل ــى تقيي ــم س ــعر س ــهم الش ــركة لغ ــرض صفق ــة االس ــتحواذ والبال ــغ 16.08
ريــال ســعودي ،مبلــغ وقــدره مائــة وأحــد عشــر مليــون وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون ( )111.020.485ريــال ســعودي.
الجدي ــر بالذك ــر أن ــه بن ــا ًء عل ــى س ــعر اإلغ ــاق لس ــهم الش ــركة ،والبال ــغ  20.80ري ــال س ــعودي ف ــي آخ ــر ي ــوم ت ــداول يس ــبق تاري ــخ
إع ــان توقي ــع اتفاقي ــة ش ــراء األس ــهم ،أي بتاري ــخ 1442/09/03هـــ المواف ــق (2021/04/15م) ،بلغ ــت القيم ــة الس ــوقية لألس ــهم
الجدي ــدة م ــا مق ــداره مائ ــة وثالث ــة وأربع ــون ملي ــون وس ــتمائة وثماني ــة أل ــف وخمس ــمائة وس ــبعة وثمان ــون ( )143.608.587ري ــال
ســعودي ،علم ـاً بــأن القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة ســيتم تحديدهــا فــي وقــت الحــق ،كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة
للشــركة بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم الشــركة فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ .كمــا أنــه مــن الجديــر
بالذك ــر أن ــه ل ــن يحص ــل مس ــاهمي ش ــركة األحس ــاء البائعي ــن عل ــى أي مقاب ــل نق ــدي نتيج ــة صفق ــة االس ــتحواذ .فيم ــا ع ــدا ش ــركة
العثمــان القابضــة ،ال يملــك أي مــن مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن أي أســهم فــي رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة رأس المــال،
بحيــث تمتلــك شــركة العثمــان القابضــة بشــكل مباشــر اثنــا عشــر مليــون ومائتــان واثنــان وأربعــون ألــف وثالثمائــة وأربعــة وســبعون
( )12.242.374ســهم عــادي مــن أســهم الشــركة تمثــل مــا نســبته ( )٪16.60مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة رأس المــال ،وســوف
تزيــد نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة المباشــرة مــن ( )%16.60إلــى ( )٪20.98مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال،
وتمتلــك شــركة العثمــان القابضــة بشــكل غيــر مباشــر مــا نســبته ( )٪10.57مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة رأس المــال ،وذلــك
ع ــن طري ــق ملكيته ــا المباش ــرة والغي ــر مباش ــرة لكام ــل رأس الم ــال ف ــي ش ــركة مناف ــع الس ــام للرعاي ــة الصحي ــة الطبي ــة ،حي ــث
تمتلــك شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بشــكل مباشــر ( )%10.57مــن رأس مــال الشــركة وال تمتلــك شــركة منافــع
الس ــام للرعاي ــة الصحي ــة الطبي ــة أي نس ــبة ملكي ــة غي ــر مباش ــرة ف ــي الش ــركة .وس ــوف تنخف ــض نس ــبة ملكي ــة ش ــركة العثم ــان
القابض ــة غي ــر المباش ــرة م ــن ( )%10.57إل ــى ( )٪9.66م ــن رأس م ــال الش ــركة بع ــد زي ــادة رأس الم ــال نتيج ــة النخف ــاض ملكي ــة
شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بشــكل مباشــر مــن ( )%10.57إلــى ( )%9.66مــن رأس مــال الشــركة ،وتبلــغ إجمالــي
نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة المباشــرة والغيــر مباشــرة ( )%27.17مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة رأس المــال ،وســتبلغ
إجمالــي نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة المباشــرة والغيــر مباشــرة ( )%30.64مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال،
بينم ــا تبل ــغ نس ــبة ملكي ــة ش ــركة س ــعد عبدالعزي ــز الحس ــين وأوالده ( )٪1.08م ــن رأس م ــال الش ــركة بع ــد زي ــادة رأس الم ــال (وال
تمتل ــك أي أس ــهم ف ــي الش ــركة قب ــل زي ــادة رأس الم ــال) ،وس ــتبلغ نس ــبة ملكي ــة ش ــركة إبراهي ــم عب ــداهلل العفال ــق وأوالده ()٪0.84
م ــن رأس م ــال الش ــركة بع ــد زي ــادة رأس الم ــال (وال تمتل ــك أي أس ــهم ف ــي الش ــركة قب ــل زي ــادة رأس الم ــال) ،وس ــتبلغ نس ــبة ملكي ــة
راش ــد س ــعد الراش ــد ( )٪0.84م ــن رأس م ــال الش ــركة بع ــد زي ــادة رأس الم ــال (وال يمل ــك أي أس ــهم ف ــي الش ــركة قب ــل زي ــادة رأس
الم ــال) ،وس ــتبلغ نس ــبة ملكي ــة المباش ــرة لمس ــاهمي ش ــركة األحس ــاء البائعي ــن مجتمعي ــن ( )٪23.74م ــن رأس م ــال الش ــركة بع ــد
زي ــادة رأس الم ــال ،وس ــتبلغ نس ــبة ملكي ــة الغي ــر مباش ــرة لمس ــاهمي ش ــركة األحس ــاء البائعي ــن مجتمعي ــن ( )٪9.66م ــن رأس م ــال
الش ــركة بع ــد زي ــادة رأس الم ــال ،وس ــتبلغ إجمال ــي نس ــبة الملكي ــة المباش ــرة والغي ــر مباش ــرة لمس ــاهمي ش ــركة األحس ــاء البائعي ــن
مجتمعيــن ( )٪33.41مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال (حيــث يمتلكــون نســبة ( )%27.17مــن رأس مــال الشــركة قبــل

زيــادة رأس المــال) ،بينمــا ســتبلغ نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة مجتمعيــن (باســتثناء الملكيــة المباشــرة والغيــر
مباشــرة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن) ( )٪66.59مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال (حيــث يمتلكــون نســبة
( )%72.83مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة رأس المــال) .وســيكون المســاهمون الكبــار فــي الشــركة (ممــن يمتلكــون نســبة ( )%5أو
أكثــر مــن أســهم الشــركة) بعــد زيــادة رأس المــال كل مــن :شــركة العثمــان القابضــة بملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة بنســبة إجماليــة
تعــادل ( )٪30.64مــن رأس مــال الشــركة (بنســبة ( )٪20.98بشــكل مباشــر مــن رأس مــال الشــركة ونســبة ( )٪9.66منهــا بشــكل
غيــر مباشــر مــن رأس مــال الشــركة) ،وشــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بملكيــة تمثــل مــا نســبته ( )٪9.66مــن رأس
مــال الشــركة بشــكل مباشــر وال تمتلــك شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة.
وتتمتــع األســهم الجديــدة موضــوع الطلــب بكافــة الحقــوق الخاصــة باألســهم المصــدرة حالي ـاً فــي الشــركة بمــا فــي ذلــك حقــوق
التصويــت ،والحقــوق فــي حصــص األربــاح ،وحقــوق إعــادة الشــراء أو الحقــوق فــي فائــض األصــول عنــد التصفيــة أو الحــل أو غيــر
ذلــك ،وغيرهــا مــن الحقــوق األخــرى .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه يملــك عبدالمحســن العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان
القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته  )%14نســبة ملكيــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ  %0.84ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة تبلــغ %3.8
وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي  .%4.64وســوف تزيــد إجمالــي ملكيتــه فــي الشــركة إلــى نســبة %5.06
بعــد زيــادة رأس المــال .كمــا يملــك عبــداهلل العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته
 )%14نســبة ملكيــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ  %0.84ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة تبلــغ  %3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة
فــي الشــركة تســاوي  .%4.64وســوف تزيــد إجمالــي ملكيتــه فــي الشــركة إلــى نســبة  %5.06بعــد زيــادة رأس المــال.
هــذا وتنطــوي صفقــة االســتحواذ هــذه علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومســاهميها الكبــار ،حيــث
أن عضــو مجلــس إدارة الشــركة األســتاذ /أحمــد بــن عبــداهلل الخيــال أحــد كبــار التنفيذييــن فــي أحــد الشــركات التابعــة لشــركة
العثمــان القابضــة ) شــركة صحــراء الخليــج للكيماويــات( والمالــك لمــا نســبته ( )%0.0027125مــن رأس مــال الشــركة ،وحيــث أن
شــركة العثمــان القابضــة هــي أحــد المســاهمين الكبــار فــي كلتــا الشــركتين ،حيــث تمتلــك بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نســبة إجماليــة
تعــادل ( )٪27.17مــن رأس مــال الشــركة ( )٪16.60منهــا بشــكل مباشــر و ( )%10.57منهــا بشــكل غيــر مباشــر) ،بينمــا تمتلــك
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نســبة إجماليــة تعــادل ( )%36.89مــن رأس مــال شــركة األحســاء (( )%17.89منهــا بشــكل مباشــر
و ( )%19.00منهــا بشــكل غيــر مباشــر ) ،علمــاً بأنــه قــد امتنــع الطــرف ذو العالقــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن التصويــت
علــى قــرار االســتحواذ فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة ذو الصلــة ،كمــا ســيمتنع عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة
العامــة الغيــر عاديــة للشــركة ،مــع العلــم بــأن القــوة التصويتيــة لــه فــي الجمعيــات العموميــة للشــركة بشــكل عــام تمثــل نســبة تعــادل
( )%0.0027125مــن رأس مــال الشــركة بشــكل مباشــر (وال يمتلــك الطــرف ذو العالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أي نســبة
ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة) .وتجــدر اإلشــارة إلــى امتنــاع عضــو مجلــس إدارة الشــركة الدكتــور /عــادل بــن أحمــد الصالــح عــن
التصويــت علــى قــرار االســتحواذ فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة ذو الصلــة ،نظــراً لكونــه عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء كمــا
فــي تاريــخ توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ،ممــا ترتــب عليــه اعتبــاره طرفـاً ذو عالقــة حينهــا .علمـاً بــأن عضــو مجلــس إدارة الشــركة
الدكتــور /عــادل بــن أحمــد الصالــح لــم يعــد عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء اعتبــاراً مــن بدايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس
إدارة شــركة األحســاء بتاريــخ 1442/09/19هـــ (الموافــق 2021/05/01م) ،ممــا يترتــب عليــه عــدم اعتبــاره طرف ـاً ذو عالقــة كمــا
فــي تاريــخ هــذا التعميــم .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى قيــام كل مــن شــركة العثمــان القابضــة وعبدالمحســن العثمــان وعبــداهلل العثمــان
وشــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بتقديــم تعهــد بتاريــخ 2021/08/03م إلــى الشــركة يمتنعــون بموجبــه عــن التصويــت
علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد شــمل التعهــد المقــدم مــن قبــل شــركة
العثمــان القابضــة تعهـدًا باالمتنــاع عــن بيــع األســهم الجديــدة المصــدرة لهــا لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالغــة ( )4.673.220ســه ًما
عاد ًيــا فــي الشــركة ،وذلــك خــال فتــرة حظــر تمتــد لمــدة ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة
علــى قــرار االســتحواذ (لمزيــد مــن التفاصيــل حــول األطــراف ذوي العالقــة ،يرجــى مراجعــة القســم« 6-4تفاصيــل األطــراف ذوي
العالقــة الذيــن لهــم مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم).
قدمــت الشــركة إلــى هيئــة الســوق الماليــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «الهيئــة») طلب ـاً لتســجيل وطــرح أســهم الشــركة الجديــدة
المصــدرة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن .كمــا قدمــت الشــركة طلــب إدراج إلــى شــركة تــداول الســعودية (ويشــار
إليهــا فيمــا يلــي بـــ «تــداول» أو «الســوق الماليــة») إلدراج أســهم الشــركة الجديــدة المصــدرة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن،
وقــد تــم اســتيفاء كافــة المتطلبــات للحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى نشــر هــذا التعميــم والمعلــن عنهــا بموقــع الهيئــة بتاريــخ
144٣/٠١/٢٢هـــ (الموافــق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م).
ســتقوم الشــركة بالدعــوة لعقــد جمعيــة عامــة غيــر عاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى األســهم
المســتهدفة ،وســيتم اإلعــان عــن الدعــوة فــي موقــع تــداول ،وســيتم تفويــض أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف
ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) التخــاذ كافــة اإلجــراءات الماليــة والنظاميــة المتعلقــة بإتمــام صفقــة االســتحواذ بمــا فيهــا تعديــل
النظــام األساســي للشــركة.
ويتــم إقــرار صفقــة االســتحواذ اســتناداً لموافقــة مســاهمي الشــركة (خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة) علــى زيــادة رأس
مــال الشــركة لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة.
عند إتمام صفقة االستحواذ ،ستبقى شركة األحساء شركة تابعة مملوكة من قبل الشركة بنسبة (.)٪96.37
هــذا ويؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) ،بعــد بــذل العنايــة المهنيــة الالزمــة
كمــا يرونــه مناســبا فــي ظــل الظــروف ،أن صفقــة االســتحواذ والقــرار الخــاص بهــا يصبــان فــي مصلحــة الشــركة والمســاهمين
ككل ،حيــث أنهــا تتناســب مــع اســتراتيجية الشــركة االســتثمارية فــي التوســع فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة واالســتفادة مــن فــرص
النمــو المتاحــة فــي الســوق .وبنــاء علــى ذلــك ،يوصــي مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ)
الســادة المســاهمين بالتصويــت علــى قــرار زيــادة رأس مــال الشــركة لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة وذلــك فــي اجتمــاع
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
هــذا ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أنــه تــم اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الالزمــة لغــرض صفقــة االســتحواذ ،فقــد تــم
الحصــول علــى جميــع الموافقــات ذات العالقــة بهــذا التعميــم وبصفقــة االســتحواذ ،بخــاف موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
علــى القــرار الخــاص بصفقــة االســتحواذ.
ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بالكامــل ودراســة قســم (إشــعار مهــم) فــي الصفحــة (أ) والقســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» الوارديــن
فــي هــذا التعميــم بعنايــة قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى قــرار زيــادة رأس مــال
الشــركة لالســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة.

المستشار المالي

يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية (المشــار إليهــا بـــ
«الهيئــة») وطلــب إدراج األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية .ويتحمــل أعضــاء المجلــس الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة ( )60مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات
الــواردة فــي التعميــم هــذا ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا التعميــم إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل
الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن
االعتمــاد علــى أي جــزء منــه .وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا التعميــم ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
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إشعار مهم
أعــدت الشــركة هــذا التعميــم وفق ـاً لمتطلبــات المــادة ( )57مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة لتقديــم معلومــات لمســاهميها
بشــأن صفقــة االســتحواذ.
مفصلــة عــن صفقــة االســتحواذ ويهــدف إلــى تقديــم معلومــات لمســاهمي الشــركة حــول صفقــة االســتحواذ
يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات
ّ
لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرار مبنــي علــى درايــة وإدراك عنــد التصويــت علــى قــرار صفقــة االســتحواذ ،حيــث أن الحصــول علــى موافقــة مســاهمي الشــركة
خــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة للتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ هــي إحــدى شــروط إتمــام صفقــة االســتحواذ .وســيتم اعتبــار أن
تصويــت المســاهمين فــي الشــركة علــى قــرارات الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ مبنــي علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا
التعميم ،ويمكــــن للمساهميـــــن الحصـــــول على نســــخ من هــــــذا التعميــــــم من المقــــر الرئيســــي للشركـــــة أو عبر زيـــــارة الموقع اإللكتروني للشركـــة
( )www.ayyan.com.saأو الموقــع اإللكترونــي للمستشــار المالــي ( )www.aljaziracapital.com.saأو الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة
(.)www.cma.org.sa
وقــد تــم التعاقــد مــع المستشــار المالــي ومــع المستشــارين اآلخريــن المذكوريــن فــي الصفحــة (هـــ) و (و) و (ز) للمســاعدة فــي اســتكمال األعمــال
الالزمــة إلتمــام صفقــة االســتحواذ .وال يعتبــر هــذا التعميــم توصيــة مــن جانــب المستشــار المالــي أو المستشــارين اآلخريــن بالتصويــت لصالــح صفقــة
االســتحواذ.
ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وال شــركة تــداول الســعودية أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو
اكتمالــه ،وتخليــان نفســيهما صراحـ ًة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
إن المعلومــات والبيانــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذا التعميــم تــم تقديمهــا كمــا هــي فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم (مــا لــم يــرد نــص يفيــد خــاف
ذلــك) ،بالتالــي فــإن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عرضــة للتغييــر بعــد تاريــخ صــدوره ونشــره .ال يحتــوي هــذا التعميــم علــى أي نــص يمكــن
اعتبــاره تنبــؤاً أو تخطيطـاً أو تقديــراً لــأداء المالــي الحالــي أو المســتقبلي للشــركة .كمــا ال يجــوز تفســير أي عبــارات فــي هــذا المســتند بمــا يعنــي أن
ربــح الســهم فــي الفتــرات الماليــة الحاليــة أو المســتقبلية ســوف يتماشــى بالضــرورة أو يتجــاوز مــا تــم نشــره فــي القوائــم الماليــة الســابقة للشــركة .إن
المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم تعكــس وجهــة نظــر مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) حــول
المنافــع واآلثــار المتوقعــة لصفقــة االســتحواذ بتاريــخ نشــر هــذا التعميــم ،إال أنهــا ال تعتبــر ضمانـاً لــأداء المالــي للشــركة بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ
ـكل إيجابــي أو ســلبي (لمزيــد
وينبغــي التوضيــح بــأن هنــاك عوامــل وجوانــب متعــددة قــد تؤثــر علــى أداء الشــركة أو النتائــج التــي قــد تحققهــا ســواء بشـ ٍ
مــن التفاصيــل حــول هــذه المخاطــر ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذا التعميــم).
وفقـاً لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،ســتقوم الشــركة بنشــر تعميــم مســاهمين تكميلــي فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر
هــذا التعميــم وقبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ وذلــك فــي حــال علمــت الشــركة بوجــود تغييــر مهــم فــي
أمــور جوهريــة واردة فــي هــذا التعميــم أو ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فيــه.
لــم تقــم الشــركة بتفويــض أي شــخص لتقديــم أي معلومــات أو إفــادات أو اإلدالء بــأي بيانــات أو توضيحــات بالنيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة باســتثناء
مــا هــو مفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم .بالتالــي فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد علــى أي معلومــات أو إفــادات صــادرة عــن أي طــرف آخــر علــى أســاس أنهــا
صــادرة عــن الشــركة أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.
وقــد قامــت الشــركة بتعييــن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة (الجزيــرة كابيتــال) كمستشــار مالــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ .إن شــركة الجزيــرة
لألســواق الماليــة (الجزيــرة كابيتــال) خاضعــة لألنظمــة والقوانيــن الســارية والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي مرخصــة مــن قبــل
هيئــة الســوق الماليــة للقيــام بذلــك ،وتعمــل كمستشــار مالــي حصــري للشــركة فــي صفقــة االســتحواذ هــذه وال تعمــل لصالــح أي طــرف آخــر فــي صفقــة
ـكل مســتقل مــن صحــة ودقــة المعلومــات
االســتحواذ هــذه .يجــدر بالذكــر أنــه لــم تتحقــق شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة (الجزيــرة كابيتــال) بشـ ٍ
والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم ،وعليــه فــإن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة (الجزيــرة كابيتــال) أو أي مــن شــركاتها التابعــة ال تتحمــل أي
مســؤولية قــد تنتــج عــن عــدم صحــة أو دقــة أو اكتمــال أي مــن البيانــات أو المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم.
مصادر معلومات القطاع والسوق

تــم الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم مــن خــال معلومــات متاحــة للجمهــور وتقاريــر خاصــة تــم إعدادهــا مــن قبــل
مستشــار الســوق للشــركة .يعتقــد مجلــس إدارة الشــركة أن المعلومــات التــي تــم تضمينهــا فــي هــذا التعميــم تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر موثوقــة،
وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي ســبب العتقــاد أن هــذه المعلومــات تفتقــر الدقــة فــي جوهرهــا ،إال أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف
ـكل مســتقل مــن صحــة ودقــة هــذه المعلومــات والبيانــات،
ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) والمستشــارين المبينــة أســمائهم أعــاه لــم يتحققــوا بشـ ٍ
بالتالــي ال يمكــن ضمــان دقتهــا أو اكتمالهــا .إضاف ـ ًة إلــى ذلــك ،إن الدراســات والتقاريــر وأبحــاث الســوق التــي يعتقــد مجلــس إدارة الشــركة بأنهــا
أ

موثوقــة وقامــت باســتخدامها فــي هــذا التعميــم ،لــم يتــم التحقــق منهــا بصــورة مســتقلة وال يقــدم مجلــس إدارة الشــركة أي تأكيــد أو ضمانــات بشــأن
دقــة تلــك المعلومــات .يجــدر بالذكــر إن المعلومــات المستســقاة مــن تقاريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء والمعلومــات المتعلقــة بأســعار ســهم الشــركة والتــي
تــم اســتخدامها فــي هــذا التعميــم هــي معلومــات متاحــة للعمــوم ،وبالتالــي ال يتطلــب األمــر الحصــول علــى أي موافقــة الســتخدام هــذه المعلومــات.
تتضمن مصادر المعلومات والبيانات المتاحة للعموم الجهات التالية:
الهيئة العامة لإلحصاء
تأسســت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــام 1379هـــ (الموافــق 1960م)
باســم «مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات» قبــل تغييــر اســمها
عــام 1436هـــ (الموافــق 2015م) لتصبــح «الهيئــة العامــة لإلحصــاء».
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إن الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي المرجــع اإلحصائــي الرســمي الوحيــد
للحصــول علــى البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتنفيــذ كافــة األعمــال
اإلحصائيــة واإلشــراف الفنــي علــى القطــاع اإلحصائــي ،كمــا تشــرف
علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للعمــل اإلحصائــي .فيمــا يلــي
بعــض المهــام المنوطــة بالهيئــة العامــة لإلحصــاء:
•تنفيــذ العمــل اإلحصائــي باعتبارهــا المرجــع الرســمي والوحيــد
لإلشــراف علــى القطــاع اإلحصائــي وتنظيمــه.
•إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للعمــل اإلحصائــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة ،ومتابعــة
ـكل دوري.
تنفيذهــا بعــد إقرارهــا واقتــراح تحديثهــا بشـ ٍ

•تطبيــق المعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا التــي تتضمــن
منهجيــة العمــل اإلحصائــي ،وإجــراء الدراســات والبحــوث
وتحليــل البيانــات والمعلومــات ،والقيــام بتوثيــق وحفــظ كافــة
هــذه المعلومــات والبيانــات.
•جمــع البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة التــي تغطــي جميــع
جوانــب الحيــاة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن مصادرهــا
المتعــددة.

تُعتبــر المعلومــات المستســقاة مــن تقاريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء
والتــي تــم اســتخدامها فــي هــذا التعميــم معلومــات متاحــة للعمــوم،
وبالتالــي ال يتطلــب األمــر الحصــول علــى أي موافقــة الســتخدام هــذه
المعلومــات.
شركة تداول السعودية
شــركة تــداول الســعودية هــي شــركة تابعــة لمجموعــة تــداول الســعودية
والتــي تأسســت عــام 1428هـــ (الموافــق 2007م) تحــت أســم شــركة
الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،وتع ـ ّد الجهــة الوحيــدة المصــرح
لهــا بالعمــل كســوق لــأوراق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
حيــث تقــوم بــإدراج األوراق الماليــة وتداولهــا ،وتعتبــر شــركة تــداول
الســعودية المصــدر الرســمي لجميــع المعلومــات المتعلقــة بالســوق
الماليــة الســعودية.
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ب

التوقعات واإلفادات المستقبلية

يحتــوي هــذا التعميــم بعــض التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية المتعلقــة بالشــركة .وتتمثــل التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية فــي كونهــا غيــر مبنيــة علــى
حقائــق تاريخيــة أو حاليــة .ومــن الممكــن أن يُســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــال اســتخدام مفــردات وعبــارات مســتقبلية ،ومنهــا علــى
ســبيل المثــال وليــس الحصــر كلمــات مثــل «ســوف» أو «يجــوز» أو «يجــب» أو «يســتمر» أو «يعتقــد» أو «يتوقــع» أو «يعتــزم» أو «ينتظــر» أو «يهــدف» أو
«يقــدر» أو «ينــوي» أو «يخطــط» أو «هــدف» أو «يســعى» أو «ينبغــي» أو «ســيكون» أو «يمكــن» ،أو أي عبــارات مشــابهة تحمــل إشــارات إلــى المســتقبل
تمثــل إفــادات مســتقبلية ،أو صيــغ النفــي لهــذه المفــردات أو المفــردات األخــرى المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى .تنطــوي اإلفــادات المســتقبلية
علــى مخاطــر وشــكوك قــد ينجــم عنهــا اختــاف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية .والكثيــر مــن هــذه المخاطــر
والشــكوك تتعلــق بعوامــل وظــروف خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة أو قدرتهــا علــى وضــع تقديــرات دقيقــة مثــل ظــروف الســوق المســتقبلية وســلوك
المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق .تتضمــن اإلفــادات المســتقبلية الــواردة فــي هــذا التعميــم ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ( )1التقديــرات األوليــة
للمنافــع المتوقعــة مــن صفقــة االســتحواذ ،والتوقعــات المســتقبلية للمصاريــف والنفقــات واإليــرادات واألداء المالــي والظــروف الماليــة وسياســة
توزيــع األربــاح والخســائر وغيرهــا مــن األحــداث المســتقبلية )2( ،اســتراتيجيات العمــل واإلدارة والتوســع وتنميــة أعمــال الشــركة بعــد إتمــام صفقــة
االســتحواذ )3( ،المراحــل األساســية واإلجــراءات المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ والتواريــخ التــي يتوقــع فيهــا وقــوع هــذه األحــداث .وال يمكــن الجــزم أو
ـكل كلــي علــى اإلفــادات والتوقعــات
التأكيــد بإمكانيــة تحقيــق أي مــن األهــداف أو التوقعــات المشــار إليهــا فــي هــذا التعميــم ،وال يجــوز االعتمــاد بشـ ٍ
المســتقبلية المبينــة فــي هــذا التعميــم ،وال يتحمــل أي مــن المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة (هـــ) و (و) و (ز) مــن هــذا التعميــم أو أي
مــن مدراءهــم أو موظفيهــم أو المستشــارين العامليــن لديهــم أي مســؤولية ناتجــة عــن أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يتكبدهــا
أي شــخص نظــراً العتمــاده علــى أي بيانــات فــي هــذا التعميــم أو بســبب إغفــال أي معلومــات لــم يتــم تضمينهــا فــي هــذا التعميــم ،وال يعتــزم أي مــن
المذكوريــن أعــاه تحديــث هــذه اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية المبينــة فــي هــذا التعميــم باســتثناء مــا هــو مطلــوب منهــم نظامـاً.
إن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة ،كمــا توجــد عوامــل أخــرى قــد تــؤدي إلــى اختــاف النتائــج الفعليــة أو
ـكل جوهــري عــن تلــك التــي تضمنتهــا اإلفــادات المبينــة فــي هــذا التعميــم صراحـ ًة وضمنيـاً .إن المخاطــر المتعلقــة باإلفــادات
األداء أو التوقعــات بشـ ٍ
بشــكل دقيــق ،علــى ســبيل المثــال أوضــاع الســوق وســلوك
المســتقبلية هــي خارجــة عــن ســيطرة الشــركة وال يمكــن توقــع حصولهــا أو تقديرهــا
ٍ
ـكل كلّــي .كمــا ينبغــي اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلفــادات
المشــاركين اآلخريــن أو ســلوك المســاهمين ،ولهــذا ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى هــذه اإلفــادات بشـ ٍ
المســتقبلية ال يمكــن اعتبارهــا ضمانـاً لــأداء الفعلــي المســتقبلي للشــركة ولــم يتــم مراجعتهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للشــركة إال فــي الحــاالت
المشــار إليهــا .الجديــر بالذكــر أيضـاً أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تســتند علــى افتراضــات عديــدة منهــا االفتراضــات المتعلقــة باســتراتيجيات العمــل
المســتقبلية والحاليــة للشــركة واإلجــراءات التنظيميــة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي المســتقبل .إن المعلومــات المبينــة فــي هــذا التعميــم هــي عرضــة
للتغييــر ،الســيما الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم بحيــث أنــه يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة تطــورات مســتقبلية مــن العوامــل االقتصاديــة
مثــل عوامــل التضخــم أو غيرهــا مــن العوامــل السياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة .بالتالــي ال يجــوز اعتبــار نشــر هــذا التعميــم
أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة باألســهم الجديــدة علــى أنهــا تأكيــد أو وعــد أو التــزام بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج معينــة (لمزيــد مــن
التفاصيــل حــول هــذه المخاطــر ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذا التعميــم).
إن كافــة اإلفــادات المســتقبلية الصــادرة عــن الشــركة أو عــن أي مــن المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة (هـــ) و (و) و (ز) ،والذيــن يتصرفــون
لصالــح الشــركة فــي صفقــة االســتحواذ هــذه بصفــة استشــارية ،أكانــت خطيــة أو شــفهية ،هــي فــي مجملهــا مقيــدة باإلشــعار الهــام الــوارد فــي هــذا
التعميــم.
القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم

موجــه لمســاهمي الشــركة وال يجــوز نشــره أو توزيعــه فــي أي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية أو أي واليــة أخــرى يُعتبــر
إن هــذا التعميــم ّ
فيهــا هــذا التعميــم مخالفـاً لقوانينهــا .لــن تتخــذ الشــركة أي إجــراء يســمح بإصــدار األســهم الجديــدة فــي نطــاق واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة
الســعودية ،وعلــى مســاهمي الشــركة الذيــن يقيمــون فــي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية ،حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو التصويــت عــن بعــد ،أو تعييــن وكيــل لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت نيابــة عنهــم.
عرض البيانات المالية وغيرها من المعلومات

تـ ّم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م و2020م ،وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة
ـكل
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .إن البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم قائمــة علــى أســاس تقديــرات إدارة الشــركة ولــم يتــم تدقيقهــا بشـ ٍ
مســتقل مــن قبــل المحاســبين أو غيرهــم باســتثناء مــا تــم النــص عليــه صراح ـ ًة بخــاف ذلــك ،كمــا أنــه باســتثناء مــا ورد بــه نــص مخالــف فــي هــذا
التعميــم ،فــإن جميــع البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم هــي بالريــال الســعودي.
تــم إعــداد هــذا المســتند وفق ـاً للقوانيــن واألنظمــة الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد يختلــف حجــم ونــوع وطبيعــة المعلومــات الــواردة
فيــه لــو تــم إعــداد هــذا المســتند وفقـاً لقوانيــن أو أنظمــة واليــات قضائيــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية .ال تنــوي الشــركة اتخــاذ أي إجــراء
لنشــر هــذا التعميــم أو تســجيل األســهم المقتــرح إصدارهــا فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية .إن صفقــة االســتحواذ تتعلــق بــأوراق
ج

ماليــة لشــركات ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي تــداول ،وعليــه فــإن هــذا التعميــم وأي مســتندات أو إعالنــات أخــرى تتعلــق بصفقــة االســتحواذ قــد تــم
أو ســوف يتــم إعدادهــا وفق ـاً لمتطلبــات اإلفصــاح عــن المعلومــات المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــط والتــي قــد تختلــف عــن تلــك
الســارية فــي واليــات قضائيــة أخــرى.
ال يجــوز ألي شــخص تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا التعميــم علــى أنهــا استشــارة قانونيــة ،أو ماليــة ،أو ضريبيــة ،ولكــن يجــب علــى كل مــن يقــرأ هــذا
التعميــم الرجــوع إلــى مستشــاره الخــاص فيمــا يتعلــق بمضمونــه.
ال تمثــل محتويــات الموقــع اإللكترونــي للشــركة أو محتويــات أي موقــع إلكترونــي آخــر منشــور فيــه هــذا التعميــم ،جــزءاً مــن التعميــم أو مك ّمـ ً
ا لــه ،وال
يتحمــل أي مــن مستشــاري الشــركة أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه المواقــع اإللكترونيــة.

د

دليل الشركة
شركة أيان لالستثمار
الخبر ،حي الراكة ،ماكرو بزنس الدور األول مكتب رقم ()101
ص .ب  –77411الرمز البريدي 31952
المملكة العربية السعودية
هاتف+9661٣٨٨221٣٠ :
فاكس+9661٣٨٨22١٥٠ :
البريد اإللكتروني share@ayyan.com.sa
الموقع اإللكترونيwww.Ayyan.com.sa :
ممثلو شركة أيان لالستثمار
االسم :سعد بن عماش بن سعد الشمري
عنــوان العمــل :الخبــر ،حــي الراكــة ،ماكــرو بزنــس الــدور األول مكتــب
رقــم ()101
ص .ب  –77411الرمز البريدي 31952
المملكة العربية السعودية
هاتف+9661٣٨٨221٣٠ :
التحويلة107 :
فاكس+9661٣٨٨22١٥٠ :
البريد اإللكترونيSaad@ayyan.com.sa :

االسم :رائد بن محمد بن عبداللطيف النعيم
عنــوان العمــل :الخبــر ،حــي الراكــة ،ماكــرو بزنــس الــدور األول مكتــب
رقــم ()101
ص .ب  –77411الرمز البريدي 31952
المملكة العربية السعودية
هاتف+9661٣٨٨221٣٠ :
التحويلة101 :
فاكس+9661٣٨٨22١٥٠ :
البريد اإللكترونيralnaeem@ayyan.com.sa :

سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+96611920001919 :
فاكس+966112189133 :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
مركز اإليداع
شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم11 :
الرياض 3388 – 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966920026000 :
الموقع اإللكترونيwww.edaa.com.sa :
البريد اإللكترونيcc@edaa.com.sa :

ههـ

المستشار المالي للشركة
شركة الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال)
الرياض ،طريق الملك فهد ص.ب 20438 .الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتف+966112256000 :
فاكس+966112256182 :
البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
المستشار القانوني للشركة
مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة
طريق الملك فهد
أبراج تطوير ،البرج األول ،الدور السابع
ص.ب 17411 .الرياض11474 ،
المملكة العربية السعودية
هاتف+966٠١١٢٠٧٢٥٠0 :
فاكس+966٠١١٢٠٧٢٥٧٧ :
البريد اإللكترونيinfo@alsudairilaw.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.alsudairilaw.com.sa :
مراجع الحسابات للشركة
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون
الرياض حي السليمانية – شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
ص.ب ،69685 .الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 112065333 :
فاكس+966 112065444 :
البريد اإللكترونيinfo.sa@pkf.com :
الموقع اإللكترونيwww.pkf.com :
مستشار السوق للشركة
شركة فروست آند سوليفان
مكتب رقم  F16لوكااليزر مول،
طريق األمير محمد بن عبد العزيز2803 ،
العلياـ الرياض ،12222 ،المملكة العربية السعودية
هاتف+966114868463 :
فاكس+966114868467 :
البريد اإللكترونيcorp.ksa@frost.com :
الموقع اإللكترونيww2.frost.com :

و

محاسب القوائم المالية االفتراضية للشركة
شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون
شارع الملك فيصل ،مبنى الديوان – مكتب 310
ص.ب 34422 .الخبر
المملكة العربية السعودية
هاتف+966138300906 :
فاكس+966138347582 :
البريد اإللكترونيinfo@bakertillyjfc.com :
الموقع اإللكترونيwww.bakertillyjfc.com :
لقــد قـ ّدم جميــع المستشــارين والمحاســبين القانونييــن الــواردة أســمائهم أعــاه موافقاتهــم الخطيــة علــى نشــر أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم وفقـاً
للســياق الــوارد فــي هــذا التعميــم ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ صــدور هــذا التعميــم .كمــا أنــه ليــس لديهــم أيــة أســهم أو
مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.

ز

الملخص
يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة للمســاهمين عــن صفقــة االســتحواذ وعــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم .وعليــه فــإن هــذا
الملخــص ال يحتــوي علــى كافــة المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســاهمين حتــى يتمكنــوا مــن التصويــت علــى زيــادة رأس المــال لغــرض
االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة ،لذلــك فإنــه يجــب قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذا التعميــم وينبغــي علــى المســاهمين قــراءة ومراجعــة هــذا
التعميــم بالكامــل ،ويجــب أن يبنــى أي قــرار يتعلــق بالتصويــت مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة
علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة ،بعــد قــراءة ومراجعــة هــذا التعميــم بالكامــل وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــه مــن
الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي قســم (إشــعار مهــم) فــي الصفحــة (أ) والقســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» قبــل اتخــاذ أي قــرار يتعلــق بالتصويــت علــى
زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة الخاضعــة لهــذا التعميــم.
ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
اسم المصدر
ووصفه ومعلومات
تأسيسه

شــركة أيــان لالســتثمار – شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية – تأسســت بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )573/وتاريــخ
1414/04/14هـــ (الموافــق 1993/10/01م) والســجل التجــاري رقــم ( )2252021816الصــادر مــن مدينــة المبــرز بتاريخ
1414/06/01هـــ (الموافــق 1993/11/15م) وكان مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،الطريــق الزراعــي
الدائــري ،خلــف الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة باألحســاء (مبنــى شــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة) .وقامــت الشــركة
بعــد ذلــك بنقــل مقرهــا الرئيــس إلــى مدينــة الخبــر ،حيــث أصبحــت مســجلة بالســجل التجــاري لمدينــة الخبــر برقــم
( )2051064048بتاريــخ 1438/07/19هـــ (الموافــق 2017/04/16م) ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الخبــر ،حــي الراكــة،
ماكــرو بزنــس الــدور األول مكتــب رقــم (.)101

نشاط المصدر

تتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي الســجل التجــاري فــي اإلنشــاءات العامــة للمبانــي الغيــر ســكنية ،يشــمل (المــدارس،
المستشــفيات ،الفنادق...الــخ).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي للشركة في التالي:
1.إقامــة المشــروعات الصناعيــة المختلفــة وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا بمفردهــا أو باالشــتراك مــع غيرهــا مــن
الشــركات أو الهيئــات أو األفــراد.
2.أعمال الصيانة واإلدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
 3.تملك واستصالح األراضي واستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني.
4.تملــك العقــارات واألراضــي وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وإقامــة المنشــآت التجاريــة والســكنية عليهــا واســتثمارها
بالبيــع والشــراء والتأجيــر بالنقــد أو التقســيط.
5.تملــك الفنــادق والمستشــفيات والمرافــق الصحيــة والتعليميــة والترفيهيــة والســياحية واســتثمارها وإدارتهــا
وتشــغيلها وصيانتهــا.
6.إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة واإلصالح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7.تجــارة الجملــة والتجزئــة لمــا يدخــل فــي نطــاق أعمــال الشــركة الصناعيــة والزراعيــة والســياحية والصحيــة
وتصديــر منتجــات المملكــة المختلفــة إلــى الــدول األخــرى.
8.الحصول على الوكاالت التجارية.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

ح

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
المساهمون الكبار
في المصدر وعدد
أسهمهم ونسب
ملكيتهم قبل
اإلصدار وبعده

يوضــح الجــدول التالــي كبــار المســاهمين فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم ونســب ملكيتهــم فــي الشــركة قبــل
وبعــد صفقــة االســتحواذ:
جــدول ( :)1-0كبــار المســاهمين فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم ونســب ملكيتهــم فــي الشــركة قبــل وبعــد صفقــة
االستحواذ
نسبة الملكية بعد صفقة االستحواذ

نسبة الملكية قبل صفقة االستحواذ
عدد األسهم
(المملوكة
بشكل مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

شركة
العثمان
القابضة *

12٫242٫374

%16.60

%10.57

%27.17

16٫915٫594

%20.98

االسم

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

%9.66

%30.64

شركة
منافع
السالم
للرعاية
الصحية
الطبية

7٫790٫601

%10.57

-

%10.57

7٫790٫601

%9.66

-

%9.66

اإلجمالي

20٫032٫975

٪27.17

ال ينطبق

ال ينطبق

24٫706٫195

%30.64

ال ينطبق

ال ينطبق

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة لكامــل رأس المــال
فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الطبيــة ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة الغيــر مباشــرة،
الرجــاء االطــاع علــى الشــكل « 11الملكيــة الغيــر مباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة فــي الشــركة».
رأس مال المصدر

سبعمائة وسبعة وثالثون مليون وثالثمائة وعشرين ألف وستمائة وتسعين ( )737٫320٫690ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم
المصدر

ثالثة وسبعون مليون وسبعمائة واثنان وثالثون ألف وتسعة وستين ( )73٫732٫069سهم.

القيمة االسمية
لكل سهم من أسهم
المصدر

عشرة ( )10رياالت سعودية.

إجمالي عدد
األسهم الجديدة

ستة ماليين وتسعمائة وأربعة آالف ومئتان وتسعة وخمسون ( )6٫904٫259سهم عادي.

نسبة األسهم
الجديدة من رأس
مال المصدر

( )٪8.6مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال ،أي مــا يمثــل نســبة ( )٪9.4مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة
رأس المــال.

سعر إصدار
األسهم الجديدة

تبلغ القيمة االسمية لألسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم.

ط

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
إجمالي قيمة
إصدار األسهم
الجديدة

يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم الجديــدة تســعة وســتين مليــون وإثنيــن وأربعيــن ألــف وخمســمائة وتســعين
( )69٫042٫590ريــال ســعودي ،ويبلــغ إجمالــي قيمــة األســهم الجديــدة بنــا ًء علــى عــدد األســهم الجديــدة وعلــى تقييــم
ســعر ســهم الشــركة لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالــغ  16.08ريــال ســعودي ،مبلــغ وقــدره مائــة وأحــد عشــر مليــون
وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون ( )111٫020٫485ريــال ســعودي .الجديــر بالذكــر أنــه بنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق
لســهم الشــركة ،والبالــغ  20.80ريــال ســعودي فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إعــان توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ،أي
بتاريــخ 1442/09/03هـــ الموافــق (2021/04/15م) ،بلغــت القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة مــا مقــداره مائــة وثالثــة
وأربعــون مليــون وســتمائة وثمانيــة ألــف وخمســمائة وســبعة وثمانــون ( )143٫608٫587ريــال ســعودي .ويجــدر بالذكــر أن
القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة ســيتم تحديدهــا فــي وقــت الحــق ،كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة للشــركة
بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم الشــركة فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ.

وصف صفقة
االستحواذ

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــراء األســهم مــع مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن لغــرض االســتحواذ علــى األســهم
المســتهدفة مقابــل زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن ،بحيــث ســتتم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعمائة وســبعة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرين ألــف وســتمائة
وتســعين ( )737.320.690ريــال ســعودي إلــى ثمانمائــة وســتة مالييــن وثالثمائــة وثالثــة وســتين ألــف ومئتيــن وثمانيــن
( )806.363.280ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتــان وتســعة وخمســون
( )6.904.259ســهم جديــد ليزيــد بذلــك عــدد أســهمها إلــى ثمانيــن مليــون وســتمائة وســتة وثالثيــن ألــف وثالثمائــة
وثمانيــة وعشــرين ( )80.636.328ســهم ،أي بنســبة زيــادة قدرهــا ( )٪9.4مــن رأس مــال الشــركة قبــل إصــدار األســهم
الجديــدة ،وســتبلغ نســبة ملكيــة المباشــرة والغيــر مباشــرة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن مجتمعيــن ()٪33.41
مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال ،بينمــا ســتبلغ نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة مجتمعيــن
(باســتثناء الملكيــة المباشــرة والغيــر مباشــرة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن) ( )٪66.59مــن رأس مــال الشــركة
بعــد زيــادة رأس المــال.

اسم ووصف
الشركة المراد
االستحواذ عليها
والمعلومات
التأسيسية
الخاصة بها

شــركة األحســاء هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ 1418/08/07هـــ
(الموافــق 1997/12/07م) ،وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )196/وتاريــخ
1437/08/16هـــ (الموافــق 2016/05/23م) وهــي مســجلة بالســجل التجــاري لمدينــة األحســاء برقــم ()2252025213
بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق 1997/12/07م) ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،شــارع الظهــران.

ي

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
نشاط الشركة
المراد االستحواذ
عليها

تتمثل أنشــطة شــركة األحســاء كما في الســجل التجاري في إنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانة المستشــفيات والمســتوصفات
والمراكــز الطبيــة ،تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األجهــزة والمعــدات الطبيــة ولــوازم المستشــفيات والعطــور ومســتلزمات
التجميل.
وتتمثل أنشطة شركة األحساء كما في النظام األساسي في التالي:
1.تملــك المستشــفيات والمجمعــات الطبيــة والمســتوصفات والمراكــز الصحيــة ودور الرعايــة الصحيــة والمنشــآت
الطبيــة والمراكــز الطبيــة المتقدمــة والصيدليــات والعيــادات والمختبــرات والمعامــل المتقدمــة ومراكــز األشــعة
المتطــورة بتقنيــات حديثــة ،ومراكــز التدريــب الصحيــة والطبيــة ،وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا بمفردهــا أو
باالشــتراك مــع الغيــر مــن الشــركات أو الهيئــات أو األفــراد واالندمــاج مــع أي مــن تلــك المنشــآت.
2.خدمــات اإلدارة والتشــغيل وخدمــات التأهيــل والصيانــة لجميــع المراكــز الطبيــة المملوكــة للشــركات أو الهيئــات أو
األفــراد .وللمــدن الســكنية والتجاريــة والمرافــق والمنشــآت العامــة والخاصــة ،وتشــغيل الصيدليــات ومســتودعات
بيــع األدويــة وتقديــم الخدمــات المســاندة لجميــع المرافــق الصحيــة.
3.تملك مؤسسات صيانة األجهزة والمعدات الطبية وأجهزة المختبرات التحليلية وإدارتها وتشغيلها.
4.تملــك األراضــي إلنشــاء وتطويــر المستشــفيات والمشــاريع الســكنية وبيــع وشــراء واســتغالل األراضــي والعقــارات
لصالــح الشــركة واســتثمارها بالبيــع واإليجــار لصالــح الشــركة.
5.إقامــة المعاهــد الصحيــة وتقديــم وتنســيق الــدورات التدريبيــة بتطويــر الرعايــة الصحية وإقامة وتجهيــز المؤتمرات
الطبيــة وتجهيــز المستشــفيات وتأهيلهــا بالكــوادر الطبيــة والطبية المســاعدة كافة.
6.تقديــم خدمــات اإلعاشــة المطهيــة وغيــر المطهيــة للمستشــفيات والمراكــز الطبيــة ودور الرعايــة الصحيــة وفتــح
المحــات الخاصــة ببيــع المــواد الغذائيــة والمشــروبات الســاخنة والبــاردة لخدمــة النــزالء والمراجعيــن.
7.اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األجهــزة والمعــدات الطبيــة ولــوازم المستشــفيات كافــة وصيانــة
األدوات الطبيــة واألجهــزة والمعــدات واآلالت الطبيــة والجراحيــة والســمعية والبصريــة وأجهــزة العــرض واإلعاقــة
ومســتلزمات العمليــات الجراحيــة والمستشــفيات والمنتجــات واللــوازم والمــواد والمعــدات الطبيــة والمســتحضرات
العشــبية ومســتحضرات ومــواد التجميــل واألشــرطة الكاشــفة والحقــن وإبــر الوخــز والقطــن الطبــي ومشــتقاته مــن
الشــاش وغيــرة مــن اللواصــق والســندات والجبائــر والدعامــات واألربطــة الخاصــة بالكســور واإلعاقــات والحقــن
الطبيــة بشــتى أنواعهــا ومقاســتها والمطهــرات الطبيــة ومــواد التعقيــم ولــوازم المختبــرات المســتهلكة وأفــام
األشــعة واألثــاث الطبــي بجميــع اســتعماالته ولــوازم المختبــرات والنظــارات الطبية والشمســية والعدســات الالصقة
والكواشــف المخبريــة وأجهــزة المختبــرات ومعــدات الغــازات الطبيــة والتجميــل وصيانــة األجهــزة واســتيراد وتوزيــع
أجهــزة ومســتحضرات التجميــل وأجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وأجهــزة الحاســب اآللــي وأجهــزة التحكيــم
والقيــاس واألجهــزة اإللكترونيــة والطابعــات والماســحات الضوئيــة وأجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية وقطــع
غيارهــا وســيارات اإلســعاف.
8.تملــك العقــارات واألراضــي وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وإقامــة المنشــآت التجاريــة والســكينة عليهــا واســتثمارها
بالبيــع والشــراء والتأجيــر بالنقــد أو التقســيط.
9.تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
	10.إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة واإلصالح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
	11.إقامــة المشــروعات الصناعيــة المختلفــة وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا بمفردهــا أو باالشــتراك مــع غيرهــا مــن
الشــركات أو الهيئــات أو األفــراد.
	12.تملك واستصالح األراضي واستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني.
	13.الوكاالت التجارية.
وتزاول شركة األحساء أنشطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

ك

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
المساهمون الكبار
في الشركة المراد
االستحواذ عليها
وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم قبل
االستحواذ وبعده

يبلــغ عــدد مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن كمــا بتاريــخ هــذا التعميــم أربعــة ( )4مســاهمين بائعيــن ،ويبيــن الجــدول
التالــي المســاهمون الكبــار الذيــن يملكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم شــركة األحســاء قبــل االســتحواذ وبعــده.
جدول ( :)2-0المساهمون الكبار الذين يملكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم شركة األحساء قبل االستحواذ وبعده
بعد االستحواذ – نسبة الملكية في شركة األحساء

قبل االستحواذ – نسبة الملكية في شركة األحساء

االسم

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

شركة أيان
لالستثمار

10٫491٫350

%69.94

-

%69.94

14٫456٫200

%96.37

-

شركة
العثمان
القابضة *

2٫683٫650

%17.89

%19.00

%36.89

-

-

%29.53

%29.53

اإلجمالي

13٫175٫000

%87.83

ال ينطبق

ال ينطبق

14٫456٫200

%96.37

ال ينطبق

ال ينطبق

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)
%96.37

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة فــي شــركة أيــان
لالســتثمار .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه يملــك عبدالمحســن العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة
والمالــك فيهــا لمــا نســبته  )%14نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء تبلــغ ( %5٫75ال يمتلــك أي أســهم بشــكل
مباشــر) و بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ،ســوف تصبــح نســبة ملكيتــه الغيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء مــا نســبته
 ،%4.87كمــا يملــك عبدالمحســن العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته
 )%14نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء تبلــغ ( %5٫75ال يمتلــك أي أســهم بشــكل مباشــر) و بعــد إتمــام
صفقــة االســتحواذ ،ســوف تصبــح نســبة ملكيتــه الغيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء مــا نســبته .%4.87

ل

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
إجمالي ملكية
المساهمين
البائعين وملكية
كل مساهم بائع
لدى الشركة
المراد االستحواذ
عليها في المصدر
في حال إتمام
االستحواذ

ســتبلغ نســبة الملكيــة المباشــرة لكافــة مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن فــي الشــركة ( )%23.74مــن أســهم الشــركة
بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ويبيــن الجــدول أدنــاه ملكيــة كل مســاهم بائــع لــدى شــركة األحســاء فــي الشــركة قبــل وبعــد
االســتحواذ.
جدول ( :)3-0ملكية كل مساهم بائع لدى شركة األحساء في الشركة قبل وبعد االستحواذ
قبل االستحواذ – نسبة الملكية في الشركة

بعد االستحواذ -نسبة الملكية في الشركة

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

شركة
العثمان
القابضة *

12٫242٫374

%16.60

%10.57

%27.17

16٫915٫594

%20.98

%9.66

%30.64

شركة سعد
عبدالعزيز
الحسين
وأوالده

-

االسم

-

-

-

873٫121

%1.08

-

%1.08

شركة
إبراهيم
عبداهلل
العفالق
وأوالده

-

-

-

-

678٫959

%0.84

-

%0.84

راشد سعد
الراشد

-

-

-

-

678٫959

%0.84

-

%0.84

اإلجمالي

12٫242٫374

%16.60

ال ينطبق

ال ينطبق

19٫146٫633

%23.74

ال ينطبق

ال ينطبق

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة لكامــل رأس المــال
فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الطبيــة ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة الغيــر مباشــرة،
الرجــاء االطــاع علــى الشــكل « 11الملكيــة الغيــر مباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة فــي الشــركة».
رأس مال الشركة
المراد االستحواذ
عليها

مائة وخمسين مليون ( )150٫000٫000ريال سعودي.

عدد أسهم الشركة
المراد االستحواذ
عليها

خمسة عشر مليون ( )15٫000٫000سهم.

م

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
أطراف ذوي عالقة

تنطــوي صفقــة االســتحواذ هــذه علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومســاهميها الكبــار،
حيــث أن عضــو مجلــس إدارة الشــركة األســتاذ /أحمــد بــن عبــداهلل الخيــال أحــد كبــار التنفيذييــن فــي أحــد الشــركات
التابعــة لشــركة العثمــان القابضــة ) شــركة صحــراء الخليــج للكيماويــات( والمالــك لمــا نســبته ( )%0.0027125مــن رأس
مــال الشــركة ،وحيــث أن شــركة العثمــان القابضــة هــي أحــد المســاهمين الكبــار فــي كلتــا الشــركتين حيــث تمتلــك بشــكل
مباشــر وغيــر مباشــر نســبة إجماليــة تعــادل ( )٪27.17مــن رأس مــال الشــركة بنســبة ( )٪16.60بشــكل مباشــر مــن
رأس مــال الشــركة وبنســبة ( )٪10.57بشــكل غيــر مباشــر مــن رأس مــال الشــركة عــن طريــق ملكيتهــا المباشــرة والغيــر
مباشــرة لكامــل رأس المــال فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة ،حيــث أنــه تمتلــك شــركة منافــع الســام
للرعايــة الصحيــة الطبيــة بشــكل مباشــر ( )%10.57مــن رأس مــال الشــركة (وال تمتلــك شــركة منافــع الســام للرعايــة
الصحيــة الطبيــة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة) ،وتمتلــك شــركة العثمــان القابضــة بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر نســبة إجماليــة تعــادل ( )%36.89مــن رأس مــال شــركة األحســاء (بنســبة  %17.89بشــكل مباشــر مــن رأس مــال
شــركة األحســاء وبنســبة ( )%19.00بشــكل غيــر مباشــر مــن رأس مــال شــركة األحســاء عــن طريــق ملكيتهــا المباشــرة
والغيــر مباشــرة فــي الشــركة ،حيــث تمتلــك الشــركة بشــكل مباشــر ( )%69.94مــن رأس مــال شــركة األحســاء (وال تمتلــك
الشــركة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء) ،علم ـاً بأنــه قــد امتنــع الطــرف ذو العالقــة مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة ذو الصلــة ،كمــا ســيمتنع عــن التصويــت
علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة ،مــع العلــم بــأن القــوة التصويتيــة لــه فــي الجمعيــات
العموميــة للشــركة بشــكل عــام تمثــل نســبة تعــادل ( )%0.0027125مــن رأس مــال الشــركة بشــكل مباشــر (وال يمتلــك
الطــرف ذو العالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة) .وتجــدر اإلشــارة
إلــى امتنــاع عضــو مجلــس إدارة الشــركة الدكتــور /عــادل بــن أحمــد الصالــح عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ فــي
اجتمــاع مجلــس اإلدارة ذو الصلــة ،نظــراً لكونــه عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء كمــا فــي تاريــخ توقيــع اتفاقيــة
شــراء األســهم ،ممــا ترتــب عليــه اعتبــاره طرفـاً ذو عالقــة حينهــا .علمـاً بــأن عضــو مجلــس إدارة الشــركة الدكتــور /عــادل
بــن أحمــد الصالــح لــم يعــد عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء اعتبــاراً مــن بدايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس إدارة
شــركة األحســاء بتاريــخ 1442/09/19هـــ (الموافــق 2021/05/01م) ،ممــا يترتــب عليــه عــدم اعتبــاره طرفـاً ذو عالقــة
كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى قيــام كل مــن شــركة العثمــان القابضــة وعبدالمحســن العثمــان
وعبــداهلل العثمــان وشــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بتقديــم تعهــد بتاريــخ 2021/08/03م إلــى الشــركة
يمتنعــون بموجبــه عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة .إضافــة إلــى ذلــك،
فقــد شــمل التعهــد المقــدم مــن قبــل شــركة العثمــان القابضــة تعهـدًا باالمتنــاع عــن بيــع األســهم الجديــدة المصــدرة لهــا
لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالغــة ( )4.673.220ســه ًما عاد ًيــا فــي الشــركة ،وذلــك خــال فتــرة حظــر تمتــد لمــدة ســتة
( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى قــرار االســتحواذ (لمزيــد مــن التفاصيــل حــول
األطــراف ذوي العالقــة ،يرجــى مراجعــة القســم« 6-4تفاصيــل األطــراف ذوي العالقــة الذيــن لهــم مصلحــة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة فــي االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم).

أسماء المساهمين
البائعين في
الشركة المراد
االستحواذ عليها
واألسهم المرغوب
شراؤها

سيتم بموجب صفقة االستحواذ شراء األسهم المستهدفة من مساهمي شركة األحساء البائعين ،وهم كما يلي:
جــدول ( :)4-0األســهم المســتهدفة التــي ســيتم شــراؤها مــن مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن بموجــب صفقــة
االســتحواذ
عدد األسهم
(المملوكة بشكل
مباشر)

نسبة الملكية
نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية الغير
مباشرة

إجمالي نسبة
الملكية (المباشرة
والغير مباشرة)

2٫683٫650

%17.89

%19.00

%36.89

شركة سعد عبدالعزيز الحسين
وأوالده

501٫400

%3.34

-

%3.34

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

%2.60

-

%2.60

راشد سعد الراشد

389٫900

%2.60

-

%2.60

اإلجمالي

3٫964٫850

%26.43

ال ينطبق

ال ينطبق

االسم

شركة العثمان القابضة *

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة أيــان
لالســتثمار بنســبة ( ،)٪27.17حيــث تمتلــك الشــركة بشــكل مباشــر مــا نســبته ( )%69.94مــن رأس مــال شــركة األحســاء
وال تمتلــك الشــركة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء.
ن

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
القيمة الكلية
والمفصلة للعوض

العــوض الوحيــد لالســتحواذ هــو قيــام الشــركة بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن،
وتــم االتفــاق أال يكــون لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن أي مقابــل نقــدي فــي صفقــة االســتحواذ (لمزيــد مــن
التفاصيــل حــول القيمــة الكليــة والمفصلــة للعــوض ،يرجــى مراجعــة القســم (« )2-4العــوض مقابــل االســتحواذ» مــن
هــذا التعميــم).
ويوضح الجدول اآلتي القيمة اإلجمالية للعوض:
األسهم الجديدة الصادرة عوض ًا لصفقة االستحواذ

هيكل االستحواذ

عدد األسهم

ست ماليين وتسعمائة وأربعة آالف ومئتين وتسعة وخمسين ( )6٫904٫259سهم

سعر اإلصدار

قيمة اسمية تعادل عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد

إجمالي قيمة
العوض

يبلــغ إجمالــي قيمــة األســهم الجديــدة بنــا ًء علــى عــدد األســهم الجديــدة وعلــى تقييــم ســعر ســهم
الشــركة لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالــغ  16.08ريــال ســعودي ،مبلــغ وقــدره مائــة وأحــد عشــر
مليــون وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون ( )111٫020٫485ريــال ســعودي .الجديــر
بالذكــر أنــه بنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة ،والبالــغ  20.8ريــال ســعودي فــي آخــر يــوم
تــداول يســبق تاريــخ إعــان توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ،أي بتاريــخ 1442/09/03هـــ الموافــق
(2021/04/15م) ،بلغــت القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة مــا مقــداره مائــة وثالثــة وأربعــون
مليــون وســتمائة وثمانيــة ألــف وخمســمائة وســبعة وثمانــون ( )143٫608٫587ريــال ســعودي .ويجــدر
بالذكــر أن القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة ســيتم تحديدهــا فــي وقــت الحــق ،كمــا ســيتم عكســها
فــي القوائــم الماليــة للشــركة بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم الشــركة فــي آخــر يــوم تــداول
يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ

ســتقوم الشــركة بزيــادة رأس مالهــا لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة والتــي تمثــل مــا نســبته ()%26.43
فــي رأس مــال شــركة األحســاء ،وبالتالــي بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ،ســوف تبقــى شــركة األحســاء شــركة تابعــة
ومملوكــة للشــركة بنســبة (( )٪96.37قبــل صفقــة االســتحواذ كانــت الشــركة تمتلــك مــا نســبته ( )%69.94فــي رأس مــال
شــركة األحســاء) وذلــك مقابــل قيــام الشــركة بإصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتــان وتســعة وخمســون
( )6٫904٫259ســهم عــادي جديــد لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن كعــوض عــن االســتحواذ ،وذلــك بعــد الحصــول
علــى الموافقــات الالزمــة إلتمــام صفقــة االســتحواذ .بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ،وســوف تخصــص األســهم الجديــدة
لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن كالتالــي:
المساهم في شركة
األحساء

األسهم الجديدة
الصادرة في
الشركة (بعد إتمام
االستحواذ)

نسبة الملكية
المباشرة في الشركة
(بعد إتمام االستحواذ)

نسبة الملكية الغير
مباشرة في الشركة
(بعد إتمام االستحواذ)

إجمالي نسبة الملكية
المباشرة والغير
مباشرة في الشركة
(بعد إتمام االستحواذ)

شركة العثمان القابضة *

4٫673٫220

%20.98

%9.66

%30.64

شركة سعد عبدالعزيز
الحسين وأوالده

873٫121

%1.08

-

%1.08

شركة إبراهيم عبداهلل
العفالق وأوالده

678٫959

%0.84

-

%0.84

راشد سعد الراشد

678٫959

%0.84

-

%0.84

اإلجمالي

6٫904٫259

%23.74

ال ينطبق

ال ينطبق

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة لكامــل رأس المــال
فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الطبيــة ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة الغيــر مباشــرة،
الرجــاء االطــاع علــى الشــكل « 11الملكيــة الغيــر مباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة فــي الشــركة».

س

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
هيكل الملكية في
الشركة قبل زيادة
رأس المال وبعدها

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال لغرض صفقة االستحواذ:
جدول ( :)5-0هيكل ملكية الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال لغرض صفقة االستحواذ
قبل زيادة رأس المال
المساهم

أعضاء مجلس اإلدارة
شركة منافع السالم
للرعاية الصحية الطبية
أعضاء مجلس اإلدارة
لدى المساهمين الكبار
في الشركة*
مساهمي الشركة من
الجمهور

شركة
العثمان
القابضة

شركة
سعد
عبدالعزيز
الحسين
المساهمين وأوالده
البائعين ** شركة
إبراهيم
عبداهلل
العفالق
وأوالده
راشد
سعد
الراشد

اإلجمالي

بعد زيادة رأس المال

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

إجمالي
نسبة
نسبة
نسبة
الملكية الملكية
الملكية
الغير (المباشرة
المباشرة
مباشرة
والغير
مباشرة)

8٫200

%0.01

-

%0.01

8٫200

%0.01

-

%0.01

7٫790٫601

%10.57

-

%10.57

7٫790٫601

%9.66

-

%9.66

1٫236٫604

%1.68

%7.61

%9.28

1٫236٫604

%1.53

%8.58

%10.11

52٫454٫290

%71.14

-

%71.14

54٫685٫329

%67.82

-

%67.82

12٫242٫374

%16.60

%10.57

%27.17

16٫915٫594

%20.98

%9.66

%30.64

-

-

-

-

873٫121

%1.08

-

%1.08

-

-

-

-

678٫959

%0.84

-

%0.84

-

-

-

-

678٫959

%0.84

-

%0.84

73٫732٫069

%100.00

ال
ينطبق

ال ينطبق

80٫636٫328

%100.00

ال
ينطبق

ال ينطبق

* ناتجــة عــن ملكيــة كل مــن عبــداهلل محمــد العثمــان عضــو مجلــس إدارة شــركة العثمــان القابضــة ،حيــث يمتلــك مــا
نســبته ( )%0.84مــن الشــركة بشــكل مباشــر ونســبة ( )%3.8بشــكل غيــر مباشــر (عــن طريــق ملكيتــه لمــا نســبته ()%14.0
فــي شــركة العثمــان القابضــة) .وملكيــة عبدالمحســن محمــد العثمــان عضــو مجلــس إدارة شــركة العثمــان القابضــة ،حيــث
يمتلــك مــا نســبته ( )%0.84مــن الشــركة بشــكل مباشــر ونســبة ( )%3.8بشــكل غيــر مباشــر (عــن طريــق ملكيتــه لمــا نســبته
( )%14.0فــي شــركة العثمــان القابضــة).
** تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم احتســاب نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة ضمــن ملكيــة الجمهــور كونهــا تعــد
مــن كبــار المــاك ،كمــا أن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر
مباشــرة لكامــل رأس المــال فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الطبيــة ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول ملكيــة شــركة
العثمــان القابضــة الغيــر مباشــرة ،الرجــاء االطــاع علــى الشــكل « 11الملكيــة الغيــر مباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة
فــي الشــركة» .وتــم احتســاب ملكيــة شــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده ،وشــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده،
وراشــد ســعد الراشــد ضمــن ملكيــة الجمهــور بعــد زيــادة رأس مــال.

ع

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
هيكل الملكية في
الشركة المراد
االستحواذ عليها
قبل زيادة رأس
المال وبعدها

يوضح الجدول التالي ملكية شركة األحساء قبل وبعد صفقة االستحواذ:
جدول ( :)6-0ملكية شركة األحساء قبل وبعد صفقة االستحواذ
بعد االستحواذ

قبل االستحواذ
عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

شركة أيان
لالستثمار

10٫491٫350

%69.94

-

%69.94

14٫456٫200

%96.37

-

%96.37

شركة العثمان
القابضة *

2.683.650

%17.89

%19.00

%36.89

-

-

%29.53

%29.53

شركة سعد
عبدالعزيز
الحسين
وأوالده

501.400

%3.34

-

%3.34

-

-

%1.04

%1.04

المساهم

شركة إبراهيم
عبداهلل
العفالق
وأوالده

389.900

%2.60

-

%2.60

-

-

%0.81

%0.81

راشد سعد
الراشد

389.900

%2.60

-

%2.60

-

-

%0.81

%0.81

الحارث ناصر
الزرعة

155٫300

%1.04

-

%1.04

155٫300

%1.04

-

%1.04

نهله ناصر
الزرعة

77٫700

%0.52

-

%0.52

77٫700

%0.52

-

%0.52

رحاب ناصر
الزرعة

77٫700

%0.52

-

%0.52

77٫700

%0.52

-

%0.52

بيان ناصر
الزرعة

77٫700

%0.52

-

%0.52

77٫700

%0.52

-

%0.52

عالية ناصر
الزرعة

77٫700

%0.52

-

%0.52

77٫700

%0.52

-

%0.52

ياسمين ناصر
الزرعة

77٫700

%0.52

-

%0.52

77٫700

%0.52

-

%0.52

15٫000٫000

%100

ال
ينطبق

ال ينطبق

15٫000٫000

%100

ال ينطبق

ال ينطبق

اإلجمالي

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة أيــان
لالســتثمار بنســبة (.)٪27.17
االنخفاض في
نسبة ملكية
المساهمين
الحاليين في
الشركة

بعــد صفقــة االســتحواذ ســتنخفض نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة (باســتثناء ملكيــة المباشــرة والغيــر
مباشــرة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن) مــن ( )%72.83إلــى ( )%66.59أي مــا يعــادل نســبة انخفــاض (.)%6.24
وبالتالــي ،ســتقل القــدرة التصويتيــة لــكل مســاهم فــي الشــركة ،كمــا ســتقل قدرتهــم علــى التأثيــر فــي القــرارات التــي
تتطلــب موافقــة مســاهمي الشــركة بمــا فيهــا اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة والقــرارات االســتراتيجية األخــرى الهامــة
للشــركة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســوف تزيــد نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة واألشــخاص الذيــن يتصرفــون
باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة (عبدالمحســن العثمــان وعبــداهلل العثمــان) المباشــرة والغيــر مباشــرة مــن %28.85
إلــى  %32.17مــن رأس مــال الشــركة بعــد صفقــة االســتحواذ.

ف

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
االرتفاع أو
االنخفاض في
ربحية السهم
نتيجة لالستحواذ

فــي حــال تحققــت الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ والمذكــورة فــي القســم رقــم (« )3-4دوافــع االســتحواذ
واآلثــار المترتبــة علــى الشــركة» مــن هــذا التعميــم ،فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي االســتحواذ إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة ســهم
الشــركة علــى المــدى الطويــل .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى التوقعــات المتعلقــة
باالرتفــاع فــي ربحيــة الســهم نتيجــة تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ عنــد اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت
فــي الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ،وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية .وعليــه ،يجــب
عــدم اعتبــار هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة الســهم
للفتــرات الماليــة الســابقة.
ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة الســهم للشــركة قبــل االســتحواذ وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد االســتحواذ (وذلــك
بنــاء علــى القوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا لــو تــم االســتحواذ فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م).
جــدول ( :)٧-٠ربحيــة الســهم للشــركة قبــل االســتحواذ وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد االســتحواذ (وذلــك بنــاء علــى
القوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا لــو تــم االســتحواذ فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م)
كما في  31ديسمبر 2020م ،بالريال السعودي
المعلومات المالية

الشركة قبل االستحواذ

الشركة كما في القوائم االفتراضية
الموحدة

صافي دخل السنة – العائد للمساهمين

27٫293٫701

30٫418٫561

صافي دخل السنة – العائد للحقوق
غير المسيطرة

3٫553٫452

428٫592

صافي الدخل للسنة

30٫847٫153

30٫847٫153

0.397

0.403

68٫664٫022

75٫568٫281

ربحية السهم العائد إلى المساهمين
عدد األسهم القائمة (سهم)

المصدر :القوائم االفتراضية الموحدة للشركة
ولمزيــد مــن المعلومــات حــول االرتفــاع واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )3-4دوافــع
االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى الشــركة» مــن هــذا التعميــم.
أسباب االستحواذ

إن زيــادة رأس المــال المقترحــة لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة تتناســب مــع اســتراتيجية الشــركة
االســتثمارية فــي التوســع فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي الســوق ،ولمزيــد مــن
المعلومــات حــول أســباب ودوافــع االســتحواذ ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )3-4دوافــع االســتحواذ واآلثــار المترتبــة
علــى الشــركة» مــن هــذا التعميــم.

ص

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
ملخص اإلجراءات
الرئيسية المطلوبة
لزيادة رأس المال
وإدراج األسهم
الجديدة

األحقية في األرباح
لألسهم الجديدة

الموافقات
المطلوبة لزيادة
رأس المال

تتمثــل الخطــوات الرئيســية الالزمــة لزيــادة رأس مــال الشــركة لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة وإدراج
األســهم الجديــدة فيمــا يلــي:
•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي
الناتــج عــن صفقــة االســتحواذ .وتــم الحصــول علــى خطــاب مــن الهيئــة العامــة للمنافســة يفيــد بعــدم وجــوب التقــدم
باإلبــاغ فيمــا يخــص صفقــة االســتحواذ بتاريــخ 1442/10/11هـــ (الموافــق 2021/05/23م).
•الحصــول علــى موافقــة بنــك الريــاض علــى التغيــر المتوقــع فــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد إتمــام صفقــة
االســتحواذ وعلــى اإلفصــاح فــي تعميــم المســاهمين هــذا عــن تفاصيــل اتفاقية التمويل المبرمة بين شــركة األحســاء
وبنــك الريــاض .وتــم الحصــول علــى موافقــة بنــك الريــاض بتاريــخ 1442/11/14هـــ (الموافــق 2021/06/24م).
• الحصــول علــى موافقــة أحــد العمــاء الرئيســيين لشــركة األحســاء وهــي شــركة تعمــل فــي القطــاع الصحــي فــي
المنطقــة الشــرقية (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «العميــل الرئيســي») علــى التغيــر المتوقــع فــي هيــكل ملكيــة شــركة
األحســاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ،حســبما هــو مطلــوب بموجــب عقــد تقديــم الخدمــات الصحيــة المبــرم
بينهمــا .وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ 1442/11/13هـــ (الموافــق 2021/06/23م).
•الحصــول علــى موافقــة تــداول علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن وتــم
الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ 1442/11/26هـــ (الموافــق 2021/07/06م).
•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب الشــركة لزيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة
وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ 144٣/٠١/٢٢هـــ (الموافــق 2021/٠٨/٣٠م).
•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس المــال
الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ.
•عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على زيادة رأس المال وتعديل النظام األساسي.
•نشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو الرفــض علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى
األســهم المســتهدفة فــي موقــع تــداول.
•في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية ،نقل ملكية األسهم المستهدفة إلى الشركة.
•ســوف تكتمــل صفقــة االســتحواذ فــور إيــداع األســهم الجديــدة فــي المحافــظ االســتثمارية لمســاهمي شــركة
األحســاء البائعيــن.
•تعديل النظام األساسي والسجل التجاري للشركة.
ســيكون لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ وإصــدار األســهم الجديــدة جميــع الحقــوق
وتترتــب عليهــم جميــع االلتزامــات المســتحقة للمســاهمين الحالييــن للشــركة والــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة بمــا
فــي ذلــك الحقــوق المتعلقــة بالتصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة والحصــول علــى األربــاح
(إن وجــدت) عنــد توزيعهــا.
•موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي الناتــج عــن صفقــة
االستحواذ.
•الحصــول علــى موافقــة بنــك الريــاض علــى التغيــر المتوقــع فــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد إتمــام صفقــة
االســتحواذ وعلــى اإلفصــاح فــي تعميــم المســاهمين هــذا عــن تفاصيــل اتفاقيــة التمويــل المبرمــة بيــن شــركة
األحســاء وبنــك الريــاض.
•الحصــول علــى موافقــة العميــل الرئيســي علــى التغيــر المتوقــع فــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد إتمــام صفقــة
االســتحواذ ،حســبما هــو مطلــوب بموجــب عقــد تقديــم الخدمــات الصحيــة المبــرم بينهمــا.
•موافقة تداول على إدراج األسهم الجديدة لمساهمي شركة األحساء البائعين في الشركة.
•الحصول على موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس المال لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة.
•موافقــة الهيئــة علــى الدعــوة لعقــد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة العاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس المــال
الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ.
•موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق االســتحواذ علــى األســهم
المســتهدفة وتعديــل النظــام األساســي.

ق

ملخص تفاصيل صفقة اإلستحواذ
حقوق التصويت
لألسهم الجديدة

بالنســبة لحملــة األســهم الحالييــن ،فإنــه لــن يكــون هنالــك أي تغييــر فــي حقــوق التصويــت الخاصــة بهــم بعــد إصــدار
األســهم الجديــدة.
وسيكون لالسهم الجديدة «أسهم العوض» نفس حقوق التصويت التي تتمتع بها أسهم المصدر الحالية.

القيود المفروضة
على األسهم
الجديدة

وقعــت شــركة العثمــان القابضــة بتاريــخ 2021/08/03م تعهـدًا تمتنــع بموجبــه عــن بيــع األســهم الجديــدة المصــدرة لهــا
نتيجــة صفقــة االســتحواذ والبالغــة ( )4٫673٫220ســه ًما عاد ًيــا فــي الشــركة ،وذلــك خــال فتــرة حظــر تمتــد لمــدة ســتة
( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى قــرار االســتحواذ .وفيمــا عــدا ذلــك ،فــا يوجــد
قيــود مفروضــة علــى أســهم العــوض وإن جميــع األســهم قابلــة للتــداول.

تنويه:
إن الزيــادة المقترحــة لــرأس مــال الشــركة مشــروطة بموافقــة مســاهمي الشــركة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقــة
االســتحواذ .وبنــا ًء عليــه ،ينبغــي علــى كافــة مســاهمي الشــركة قــراءة هــذا التعميــم بالكامــل وبعنايــة (وليــس فقــط الملخــص المبيــن أعــاه) ،وذلــك قبــل
التصويــت بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى إقــرار صفقــة االســتحواذ وزيــادة رأس المــال خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة
كل مــن قســم «إشــعار مهــم» والقســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذا التعميــم
بصفقــة االســتحواذ .كمــا يتع ّيــن علــى المســاهمين قــراءة ومراجعــة ٍ
ـكل دقيــق قبــل اتخــاذ أي قــرار فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.
بعنايــة وبشـ ٍ

ر

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االستحواذ
إن التواريــخ المبينــة فــي الجــدول أدنــاه هــي إرشــادية فقــط بحيــث أنهــا قــد تتغيــر كونهــا تســتند علــى عــدة أمــور ،مــن بينهــا اســتيفاء شــروط صفقــة
ويوضــح القســم رقــم (« )6المعلومــات القانونيــة» مــن هــذا التعميــم كافــة الشــروط الجوهريــة إلتمــام صفقــة االســتحواذ .ســتقوم الشــركة
االســتحواذ،
ّ
باإلعــان علــى موقعهــا اإللكترونــي و/أو علــى موقــع تــداول عــن أي تغييــرات فــي التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي المب ّيــن أدنــاه.
الجدول الزمني/التاريخ

الحدث

 -1اإلجراءات المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للشركة
موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال.

144٣/٠١/٢٢هـ (الموافق 2021/٠٨/٣٠م)

موافقــة الهيئــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة
الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.

144٣/٠٢/٠١هـ (الموافق 2021/٠٩/٠٨م)

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
للشــركة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ (مــع اإلشــارة إلــى إمكانيــة عقــد
اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد
االجتمــاع األول ،ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــازم
لعقــد االجتمــاع األول).

144٣/٠٢/٠١هـ (الموافق 2021/٠٩/٠٨م)

نشر تعميم المساهمين.

144٣/٠٢/٠٢هـ (الموافق 2021/٠٩/٠٩م)

توفير المستندات المتاحة للمعاينة.

تكــون متاحــة قبــل  14يــوم عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ الجمعيــة
العامـــــة غيــــــر العاديـــــة للشركــــــة ،مـــــن تاريـــــخ 144٣/٠٢/٠٢هـــ
(الموافــق 2021/٠٩/٠٩م) حتــى آخــر يــوم عمــل قبــل انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة (مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس مــن
الســاعة التاســعة صباح ـاً وحتــى الســاعة الخامســة مســا ًء باســتثناء
أيــام اإلجــازة الرســمية فــي المملكــة)

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة للشــركة.

تبــدأ مــن 144٣/٠٣/٠٤هـــ (الموافــق 2021/١٠/١٠م) حتــى نهايــة
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقــة
االســتحواذ (االجتمــاع األول) .يكتمــل النصــاب القانونــي للجمعيــة
بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل نصــف رأس مــال
الشــركة.

144٣/٠٣/٠٧هـ (الموافق 2021/١٠/١٣م)

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقــة
االســتحواذ (االجتمــاع الثانــي) فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب
القانونــي الــازم لالجتمــاع األول .يكتمــل النصــاب القانونــي لالجتمــاع
الثانــي بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل ربــع رأس
مــال الشــركة.

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب القانونــي
الــازم النعقاده.

نشــر علــى موقــع تــداول قــرار صفقــة االســتحواذ والقــرارات األخــرى
التــي تــم اتخاذهــا فــي االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ علــى موقــع
تــداول (أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
فــي حــال عــدم تحقــق نصابهــا القانونــي).

144٣/٠٣/٠٨هـ (الموافق 2021/١٠/١٤م)

ش

الجدول الزمني/التاريخ

الحدث

 -٢اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة
موافقــة الهيئــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقة االســتحواذ.

144٣/٠٣/١٢هـ (الموافق 2021/١٠/١٨م)

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لالجتمــاع الثالــث للجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة للشــركة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.

144٣/٠٣/١٣هـ (الموافق 2021/١٠/١٩م)

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي االجتمــاع الثالــث
للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة.

تبــدأ مــن 144٣/٠٤/٠١هـــ (الموافــق 2021/١١/٠٦م) حتــى نهايــة
وقــت الجمعيــة

انعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة
الخاصــة بصفقــة .ويتحقــق النصــاب القانونــي النعقــاد االجتمــاع
الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أي ـاً كان عــدد األســهم الممثلــة
فيــه.

144٣/٠٤/٠٤هـ (الموافق 2021/١١/٠٩م)

نشــر علــى موقــع تــداول قــرار صفقــة االســتحواذ والقــرارات األخــرى
التــي تــم اتخاذهــا فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
للشــركة.

144٣/٠٤/٠٥هـ (الموافق 2021/١١/١٠م)

 -٣اإلجراءات في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على صفقة االستحواذ والقرارات األخرى المرتبطة بها
توثيــق صفقــة االســتحواذ ونقــل ملكيــة األســهم المســتهدفة إلــى
الشــركة.

فــي حــال صــدور موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى
صفقــة االســتحواذ والقــرارات األخــرى المرتبطــة بهــا ،ســيتم إصــدار
شــهادة أســهم لصالــح الشــركة بمــا يثبــت ملكيتهــا لألســهم المســتهدفة
وتحديــث ســجل مســاهمي شــركة األحســاء.

إصــدار وتســجيل أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن.

بعــد االنتهــاء مــن إصــدار شــهادة األســهم وتحديــث ســجل مســاهمي
شــركة األحســاء ،ســوف تقــوم الشــركة بتقديــم طلــب لتــداول إلنهــاء
إجــراءات إصــدار وإيــداع أســهم العــوض فــي المحافــظ االســتثمارية
الخاصــة بمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن وذلــك بحســب شــروط
وأحــكام اتفاقيــة شــراء األســهم.

إعالن الشركة عن إتمام صفقة االستحواذ.

بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات إصــدار وتســجيل أســهم العــوض لصالــح
مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ســتقوم الشــركة باإلعــان علــى
موقــع تــداول عــن إتمــام صفقــة االســتحواذ.

تعديل السجل التجاري والنظام األساس للشركة.

بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ســتقوم الشــركة بتقديــم طلــب إلــى وزارة
التجــارة لتعديــل الســجل التجــاري والنظام األســاس.

*مالحظــة :إن التواريــخ الــواردة أعــاه هــي تواريــخ تقريبيــة وســيتم اإلعــان علــى موقــع تــداول اإللكترونــي ( )www.saudiexchange.saعــن أي
تغييــرات فــي هــذه التواريــخ.
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1 .التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في تعميم المساهمين:
المصطلح

التعريف

اتفاقية شراء األسهم

اتفاقيــة شــراء األســهم الموقعــة بيــن الشــركة وكل مــن مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن بتاريــخ
1442/09/03هـــ (الموافــق 2021/04/15م) والتــي بموجبهــا تتــم صفقــة االســتحواذ.

إتمام صفقة االستحواذ

أي إتمــام صفقــة االســتحواذ بنقــل ملكيــة األســهم المســتهدفة للشــركة ،وإصــدار األســهم الجديــدة إلــى
مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن كعــوض لصفقــة االســتحواذ ،وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة ،واالنتهــاء
مــن جميــع اإلجــراءات األخــرى ذات العالقــة والموضحــة فــي ملخــص اإلجــراءات الرئيســية المطلوبــة
لزيــادة رأس المــال وإدراج األســهم الجديــدة فــي قســم (الملخــص) فــي الصفحــة (ق).

اجتماع الجمعية العامة غير
العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والذي يُعقد وفقاً لنظامها األساسي.

إجمالي المطلوبات

ديــون أو التزامــات ماليــة علــى المنشــأة والتــي تنشــأ خــال عملياتهــا التشــغيلية أو متطلباتهــا التمويليــة
أو غيرهــا.

اإلدارة

اإلدارة العليــا والمديــرون فــي المســتويات اإلداريــة العليــا فــي الشــركة ،مــا لــم يــدل الســياق علــى خــاف
ذلــك.

اإلدراج أو إدراج األسهم

إدراج األوراق المالية في تداول.

األرباح المبقاة

الفائض من أرباح السنة بعد خصم قيمة المحول لالحتياطيات واألرباح الموزعة.

األسهم الجديدة أو أسهم العوض

هــي أســهم العــوض فــي الشــركة والتــي ســيتم إصدارهــا لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن نتيجــة صفقة
االســتحواذ والبالــغ عددهــا ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتيــن وتســعة وخمســين ()6٫904٫259
ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

األسهم المستهدفة

ثالثــة مالييــن وتســعمائة وأربعــة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين ( )3٫964٫850ســهم عــادي بقيمــة
اســمية تبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،تمثــل مــا نســبته ( )%26.43مــن رأس مــال
شــركة األحســاء.

أصل غير تشغيلي

األصول غير التشغيلية هي األصول التي ال تعتبر جزءا من العمليات األساسية للشركة.

األطراف ذوي العالقة

يقصــد بــه فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتــزام المســتمرة ،وبموجــب قائمــة المصطلحــات
المســتخدمة فــي لوائــح الهيئــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 2004-11-4
وتاريــخ 1425/8/20هـــ والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم  2021-7-1وتاريــخ 1442/6/1هـــ (الموافــق
2021/1/14م):
•تابعي المصدر.
•المساهمين الكبار في المصدر.
•أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
•أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
•أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
•أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
•أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.

التأمين الطبي

التأميــن علــى التكاليــف الطبيــة واألدويــة وجميــع الخدمــات والمســتلزمات الطبيــة والعالجيــة وإدارة
البرامــج الطبيــة.
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المصطلح

التعريف

التأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تداول أو السوق المالية

شــركة تــداول الســعودية «ســوق األوراق الماليــة الســعودية» هــي شــركة تابعــة لمجموعــة تــداول الســعودية
وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي لجنــة ،أو لجنــة فرعيــة ،أو موظــف ،أو مســؤول ،أو شــخص
تابــع ،أو وكيــل يمكــن أن يتــم تكليفــه فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام بــأي مــن وظائــف الســوق ،وعبــارة «فــي
الســوق» تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــال أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا الســوق.

التدفقات النقدية من األنشطة
االستثمارية

التدفــق النقــدي مــن األنشــطة االســتثمارية فــي قائمــة التدفــق النقــدي علــى نحــو منفصــل مــع بيــان
المصــادر الرئيســية إلجمالــي النقــد المحصــل والنقــد المدفــوع .ويمثــل التدفــق النقــدي مــن األنشــطة
االســتثمارية المتعلقــة بمنــح القــروض وتحصيلهــا وبيــع وشــراء األصــول الثابتــة واألصــول غيــر الملموســة
واالســتثمارات واألصــول األخــرى المنتجــة المســتخدمة فــي إنتــاج الســلع أو الخدمــات بخــاف المــواد
التــي تعتبــر جــزءا مــن مخــزون المنشــأة.

التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية

التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية النقــد المتس ـلَّم أو المســتخدم فــي أنشــطة التشــغيل .ويشــمل
ذلــك النقــد المحصــل مــن (أو المدفــوع علــى) األنشــطة المســتمرة وغيــر المســتمرة والبنــود االســتثنائية
التــي ال تنــدرج تحــت بنــدي االســتثمار والتمويــل .وبشــكل عــام فــإن التدفــق النقــدي الناتــج مــن األنشــطة
التشــغيلية يمثــل محصلــة العمليــات الماليــة واألحــداث المكونــة للدخــل مــن األعمــال التشــغيلية.

التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية

يتعيــن عــرض التدفــق النقــدي مــن أنشــطة التمويــل فــي قائمــة التدفــق النقــدي علــى نحــو منفصــل مــع بيــان
المصــادر الرئيســة إلجمالــي النقــد المحصــل والنقــد المدفــوع .ويمثــل التدفــق النقــدي المــوارد النقديــة
المحصلــة مــن أصحــاب رأس المــال واألربــاح النقديــة المدفوعــة واإلعانــات النقديــة واالقتــراض قصيــر
وطويــل المــدى والنقــد المدفــوع لســداده.

التعميم

تعميــم المســاهمين هــذا الــذي أعدتــه الشــركة والموجــه لمســاهميها والمتعلــق بزيــادة رأس مالهــا عــن
طريــق إصــدار أســهم جديــدة مقابــل االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة.

الجمعية العامة غير العادية
للشركة الخاصة بصفقة
االستحواذ

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي سـيُعقد للتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ وعــدد
مــن القــرارات األخــرى ذات العالقــة .وســتكون بنــود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة هــي التصويــت
علــى زيــادة رأس المــال ،وشــروط وأحــكام اتفاقيــة شــراء األســهم ،والتعديــات المقترحــة علــى النظــام
األساســي للشــركة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ (والــواردة فــي الملحق (« )4التعديــات المتعقلــة بالنظام
األساســي للشــركة والمتعلقــة بصفقــة االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم) ،وتفويــض مجلــس إدارة الشــركة أو
أي شــخص مفــوض لــه مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون
ضروريـاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات المذكــورة التــي تخــص صفقــة االســتحواذ.

حساب االحتياطي النظامي

حســاب إلزامــي علــى الشــركة المســاهمة ،بحســب نظــام الشــركات يجــب علــى الشــركة أن تجنــب فــي كل
ســنة ( )%10علــى األقــل مــن أرباحهــا الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي .ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة
أن تقــرر وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ( )%30مــن رأس مــال الشــركة.

حصص األغلبية

الشخص أو الشركة التي تملك أكثر من  ٪50من أسهم الشركة القائمة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

ديون مشكوك في تحصيلها

الديون التي تكون الشركة غير متأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل.

الذمم الدائنة

الديون التي تدين بها الشركة للعمالء وتعتبر من المطلوبات.

الذمم المدينة

الديون الي يدين بها العمالء للشركة وتعتبر من الموجودات.

رؤية 2030

البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى المشــتقات النفطيــة
وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات العامــة.

ريال أو الريال

ريال سعودي ،وهي العملة الرسمية في المملكة.
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المصطلح

التعريف

زيادة رأس المال

زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعمائة وســبعة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرين ألــف وســتمائة وتســعين
( )737٫320٫690ريــال ســعودي إلــى ثمانمائــة وســتة مالييــن وثالثمائــة وثالثــة وســتين ألــف ومئتيــن
وثمانيــن ( )806٫363٫280ريــال ســعودي ،مــن خــال إصــدار األســهم الجديــدة.

سايبور

هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك في المملكة بالريال السعودي.

سعر اإلغالق

آخــر ســعر تــم تــداول الســهم عليــه فــي يــوم التــداول ذي الصلــة وفــق اآلليــة المحــددة مــن قبــل الســوق
الماليــة.

سند ألمر

محــرر مكتــوب وفق ـاً ألوضــاع شــكلية معينــة نــص عليهــا نظــام األوراق التجاريــة يتعهــد فيــه محــرره بــأن
يدفــع مبلغــاً معينــاً بمجــرد االطــاع أو فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن ألمــر شــخص آخــر يســمى
المســتفيد.

السهم

ســهم عــادي مــن أســهم الشــركة مدفــوع القيمــة بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية
لــكل ســهم.

السيطرة

القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،منفــرداً أو
مجتمعـاً مــع قريــب أو تابــع ،مــن خــال أي مــن اآلتــي( :أ) امتــاك نســبة تســاوي ( )%30أو أكثــر مــن حقــوق
التصويــت فــي شــركة ،أو (ب) حــق تعييــن ( )٪30أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري.

شركة األحساء أو الشركة المراد
االستحواذ عليها

شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت كشــركة ذات
مســؤولية محــدودة بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق 1997/12/07م) ،وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة
مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )196/وتاريــخ 1437/08/16هـــ (الموافــق 2016/05/23م) وهــي
مســجلة بالســجل التجــاري لمدينــة األحســاء برقــم ( )2252025213بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق
1997/12/07م) ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،شــارع الظهــران.

الشركة أو المصدر

شــركة أيــان لالســتثمار ،وهــي شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية ،تأسســت بموجــب القــرار الــوزاري رقــم
(ق )573/وتاريــخ 1414/04/14هـــ (الموافــق 1993/10/01م) ومســجلة بالســجل التجــاري لمدينــة الخبر
برقــم ( )2051064048بتاريــخ 1438/07/19هـــ (الموافــق 2017/04/16م) ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة
الخبــر ،حــي الراكــة ،ماكــرو بزنــس الــدور األول مكتــب رقــم (.)101

شركة تابعة

فيمــا يتعلــق بشــركة ،أي شــركة أخــرى تســيطر عليهــا تلــك الشــركة .ولغــرض هــذا التعريــف ،يرجــى
مراجعــة تعريــف مصطلــح «الســيطرة» أعــاه.

شركة زميلة

تعتبــر الشــركة زميلــة عندمــا يتــم التحكــم بهــا أو امتالكهــا مــن قبــل شــركة أخــرى ،بمــا ال يقــل عــن ()%20
وال يزيــد عــن ( )%50مــن رأس المــال ،ويمكــن أن تؤثــر الشــركة المالكــة فــي قــرارات التجاريــة والماليــة
للشــركة الزميلــة.

شركة مركز إيداع األوراق المالية
(إيداع)

شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة (إيــداع) هــي شــركة تابعــة لمجموعــة تــداول الســعودية وهــي الجهــة
الوحيــدة فــي الســعودية المخولــة بإيــداع األوراق الماليــة المتداولــة فــي الســوق الماليــة وتســجيل ونقــل
ملكيتهــا والقيــام بأعمــال التســوية والمقاصــة.

الشركتان أو الشركتين

الشركة وشركة األحساء مجتمعتان ،ما لم يدل السياق على خالف ذلك.

الصادرات

جميع السلع والبضائع والخدمات التي ترسلها وتوجهها المملكة إلى األسواق الدولية الخارجية.
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صفقة االستحواذ أو االستحواذ

صفقــة االســتحواذ المقترحــة بيــن الشــركة ومســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ،والتــي ســيتم مــن
خاللهــا نقــل األســهم المســتهدفة بعــدد ثالثــة مالييــن وتســعمائة وأربعــة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين
( )3٫964٫850ســهم إلــى الشــركة مقابــل قيــام الشــركة بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة
األحســاء البائعيــن عبــر زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعمائة وســبعة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرين
ألــف وســتمائة وتســعين ( )737٫320٫690ريــال ســعودي إلــى ثمانمائــة وســتة مليــون وثالثمائــة وثالثــة
وســتين ألــف ومئتيــن وثمانيــن ( )806٫363٫280ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة
وأربعــة آالف ومئتــان وتســعة وخمســون ( )6٫904٫259ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة ()10
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،بإجمالــي قيمــة اســمية تبلــغ تســعة وســتين مليــون وإثنيــن وأربعيــن ألــف
وخمســمائة وتســعين ( )69٫042٫590ريــال ســعودي.

الضرائب أو الزكاة

أي رســوم أو ضرائــب أو مســتحقات زكويــة أو خصومــات أو اســتقطاعات تحمــل الصفــة الضريبيــة فــي أي
ُحصــل مــن قبــل أو فــي ســبيل دعــم أي جهــة أو كيــان أو هيئــة حكوميــة أو وطنيــة
مــكان تفــرض فيــه أو ت ّ
أو فيدراليــة أو إقليميــة أو محليــة أو غيــر ذلــك مــن الجهــات الحكوميــة ،وتشــمل (علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر) الضريبــة التــي تُجبــى علــى إجمالــي أو صافــي الدخــل أو األربــاح أو العوائــد (بمــا فــي ذلــك
أي ضريبــة علــى أربــاح رأس المــال) والضرائــب المفروضــة علــى المقبوضــات وحقــوق االنتفــاع والتملــك
واالمتيــاز ونقــل الملكيــة والقيمــة المضافــة والممتلــكات الشــخصية واشــتراكات الضمــان االجتماعــي
والضرائــب ذات الصلــة ،فض ـ ً
ا عــن أي غرامــات و/أو عقوبــات مرتبطــة بــأي ممــا ســبق .وأي غرامــات
أو رســوم إضافيــة أو فوائــد أو أعبــاء أو إضافــات علــى الضرائــب المســتحقة فيمــا يتعلــق بــأي نــوع مــن
الضرائــب المذكــورة أعــاه.

الضوابط واإلجراءات التنظيمية
الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
الخاصة بشركات المساهمة
المدرجة

الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة
المدرجــة الصــادرة بقــرار مجلــس الهيئــة بتاريــخ 1438/1/16هـــ الموافــق 2016/10/17م والمعدلــة
بقــرار مجلــس الهيئــة بتاريــخ 1442/04/03هـــ الموافــق 2020/11/18م.

العميل الرئيسي

أحد العمالء الرئيسيين لشركة األحساء وهي شركة تعمل في القطاع الصحي في المنطقة الشرقية.

فيروس كورونا المستجد أو
الفيروس

مــرض كوفيــد 19-وهــو مــرض معــدي ناجــم عــن فيــروس كورونــا ال ُمســتجد ال ُمســمى بفيــروس كورونــا-
سارس.2 -

فترة التداول

األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق المالية.

قواعد اإلدراج

قواعــد اإلدراج والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 2017/123/3م وتاريــخ 1439/4/9هـــ
(الموافــق 2017/12/27م) والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم  2021-22-1وتاريــخ 1442/07/12هـــ
(الموافــق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة مــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم
 2017/123/3وتاريــخ 1439/4/9هـــ الموافــق 2017/12/27م بنــاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادرة
بالمرســوم الملكــي رقــم م  30/وتاريــخ 1424/6/2هـــ والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 2021-7-1
وتاريــخ 1442/06/01هـــ (الموافــق 2021/01/14م).

قيمة المنشاة
()enterprise value

مقياس اقتصادي يعكس قيمة الشركة لجميع المساهمين المالكين وللمقرضين.

قيمة حقوق الملكية
()equity value

قيمة الشركة المتاحة للمساهمين المالكين.

الئحة حوكمة الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 2017-16-8
وتاريــخ 1438/5/16هـــ (الموافــق 2017/2/13م) بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادرة بالمرســوم الملكــي
رقــم م 3/وتاريــخ 1437/1/28هـــ والمعدلــة بقــرار مجلس الهيئة رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ
(الموافــق 2021/01/14م).
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م

التقويم الميالدي.

مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس
اإلدارة

مجلس إدارة الشركة ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

مجلس الضمان الصحي

مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي فــي المملكــة تــم إنشــاؤه بموجــب نظــام الضمــان الصحــي التعاونــي
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 10/وتاريــخ 1420/5/1هـــ (الموافــق 1999/8/12م) ومــا يطــرأ عليــه
مــن تعديــات.

مجموع حقوق الشركاء

صافي الموجودات أي ما يتبقى للشركاء من موجودات المنشأة بعد تصفية المطلوبات.

المركز السعودي العتماد
المنشآت الصحية

المركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة هــو الجهــة الرســمية المخولــة بمنــح شــهادات االعتمــاد
لجميــع منشــآت الرعايــة الصحيــة العاملــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص بالمملكــة.

المساهمون البائعون أو مساهمي
شركة األحساء البائعين

مســاهمي شــركة األحســاء التاليــة أســمائهم :شــركة العثمــان القابضــة ،وشــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين
وأوالده ،وشــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده ،وراشــد ســعد الراشــد.

مساهمي الشركة

مالكي األسهم في الشركة.

المستشارون

هــم مستشــارو الشــركة فيمــا يتعلــق باالســتحواذ والــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة (هـــ) و (و) و (ز) مــن
هــذا التعميــم.

مستشفيات الجهات الحكومية
األخرى

المستشــفيات التــي تملكهــا وتديرهــا جهــات حكوميــة أخــرى مثــل جامعــة الملــك ســعود والحــرس الوطنــي
وغيرها.

المطالبة

هــي إشــعار كتابــي يقدمــه المؤ َمــن لــه للمؤمِ ــن يطلــب تعويــض عــن حادثــة مغطــاة بموجــب أحــكام وثيقــة
التأميــن.

مكافئة نهاية الخدمة

مبلغ مالي تقوم الشركة بمنحه للموظف بمجرد انتهاء مدة خدمته ،وذلك باالستناد إلى نظام العمل.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

المؤمِ ن

شــركة التأميــن التــي تقبــل عقــود التأميــن مــن المؤ َمــن لــه وتتولــى التعويــض عــن األخطــار التــي يتعــرض
لهــا المؤ َمــن لــه بشــكل مباشــر.

المؤ َمن له

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.

ممول شركة األحساء

بنك الرياض

الناتج المحلي

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات
المعتــرف بهــا بشــكل محلــي.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

نظام السوق المالية

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/6/2هـــ (الموافــق
2003/7/31م) ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات.

نظام الشركات

نظــام الشــركات فــي المملكــة ،الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )3/بتاريــخ 1437/1/28هـــ
(الموافــق 2015/11/10م) والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/7/25هـــ (الموافــق 2016/5/2م)
والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25هـــ (الموافــق 2018/4/11م).

نظام العمل

نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 51/وتاريــخ 1426/8/23هـــ (الموافــق
2005/9/27م) ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات.
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المصطلح

التعريف

نظام المنافسة

نظــام المنافســة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 75/وتاريــخ 1440/6/29هـــ (الموافــق
2019/3/6م).

نظام مزاولة المهن الصحية

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مزاولــة المهــن الصحيــة ،الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم (م )59 /وتاريــخ
1426/11/4هـــ ،والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم ( )4080489وتاريــخ 1439/1/2هـــ.

هـ

التقويم الهجري.

الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة.

الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة.

الهيئة الصحية الشرعية

الجهــة المعنيــة بالنظــر فــي األخطــاء المهنيــة الطبيــة التــي ترفــع بهــا مطالبــة بالحــق الخــاص (ديــة –
تعويــض) والنظــر فــــي األخطــاء المهنيــــة الطبيــة التــــي ينتــــج عنهــــا وفــــاة ،أو تلــــف عضــــو مــــن أعضــــاء
الجســــم ،أو فقــــد منفعتــــه ،أو بعضهــــا حتــــى ولــــو لــــم يكــــن هنــــاك دعــــوى بالحــــق الخــــاص.

الهيئة العامة لإلحصاء

الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة وهــي المرجــع الرســمي الوحيــد لتنفيــذ العمل اإلحصائي والمشــرف
الفنــي والمنظــم له.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة.

الواردات

هي جميع السلع والبضائع والخدمات القادمة من خارج المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.

وزارة الصحة

وزارة الصحة في المملكة.

وزارة المالية

وزارة المالية في المملكة.

وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة أو أي يــوم
تغلــق فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلجــراءات الحكوميــة
األخــرى.
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 -2عوامل المخاطرة
يتوجــب علــى كل مســاهم فــي الشــركة قــراءة هــذا القســم المتعلــق بعوامــل المخاطــرة ودراســة كافــة المعلومــات المبينــة فيــه بعنايــة وتم ّعــن ،وذلــك
ّ
قبــل اتخــاذ أي قــرار بالموافقــة أو الرفــض خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخــاص بالتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ .كمــا يتوجــب
علــى كل مســاهم فــي الشــركة قــراءة ودراســة كافــة المعلومــات األخــرى التــي يحتويهــا هــذا التعميــم وليــس فقــط عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه،
بحيــث أن عوامــل المخاطــرة المذكــورة فــي هــذا التعميــم قــد ال تتضمــن كافــة المخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة حاليـاً أو التــي تــم رصدهــا قبــل أو
بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم .يجــدر بالذكــر بأنــه قــد تكــون هنــاك عوامــل مخاطــرة إضافيــة غيــر المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ،وهــذه المخاطــر
قــد تؤثــر ســلباً علــى الشــركة ولكــن إمــا أنهــا غيــر معلومــة لمجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم أو أنهــا ال تُعتبــر مــن العوامــل التــي قــد
ـكل جوهــري علــى
تؤثــر علــى صفقــة االســتحواذ بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم .إن تحقــق أي مــن المخاطــر المبينــة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً وبشـ ٍ
نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا الماليــة المســتقبلية وربحيــة أســهمها فــي حــال تمــت صفقــة االســتحواذ ،كمــا أن تحقــق
أي مخاطــر أخــرى (غيــر المخاطــر المذكــورة أدنــاه) إمــا لعــدم علــم مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األعضــاء ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) بهــا
ـكل ســلبي علــى نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي
حاليـاً أو لعــدم اعتبــار تلــك المخاطــر أنهــا جوهريــة بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم ،ســيؤثر أيضـاً بشـ ٍ
وتدفقاتهــا الماليــة ونتائــج عملياتهــا وربحيــة أســهمها فــي حــال تمــت صفقــة االســتحواذ .وفــي حــال كان أي مــن المســاهمين بحاجــة ألي تفســير
إضافــي أو كان لديــه أي شــكوك أو مخــاوف بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم و/أو صفقــة االســتحواذ ،يتوجــب عليــه الحصــول علــى استشــارة خاصــة
مــن قبــل مستشــار مالــي مســتقل مرخّ ــص لــه مــن قبــل الهيئــة .إن تحقــق أي مــن المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً علــى نشــاط الشــركة
وعلــى مركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية وربحيــة ســهمها فــي حــال تمــت صفقــة االســتحواذ ،يجــدر بالذكــر
أن ترتيــب المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ال يعكــس ترتيــب أهميــة هــذه المخاطــر أو احتماليــة حدوثهــا.
 1-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
 1-1-2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة وشــركة األحســاء علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام
وتشــتمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،عوامــل التضخــم ،ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي
والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فإنــه
أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام وعلــى
معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية ،نظــرا لعملهمــا
ضمــن منظومــة االقتصــاد الســعودي وتأثرهمــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.
 2-1-2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعمــل الشــركة وشــركة األحســاء وتقدمــان خدماتهمــا و/أو منتجاتهمــا فــي المملكــة ،والتــي هــي جــزء مــن منطقــة الشــرق األوســط والخليــج العربــي.
يجــدر بالذكــر أنــه تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط والخليــج العربــي مــن عــدم اســتقرار سياســي وأمنــي فــي الوقــت الراهــن .بالتالــي
ال توجــد أي ضمانــات أن الظــروف السياســية واألمنيــة فــي الشــرق األوســط والخليــج العربــي لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركتين فــي
المملكــة وبالتالــي فــإن حــدوث تغييــرات جوهريــة فــي الوضــع السياســي و/أو األمنــي و/أو االقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط والخليــج العربــي
قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.
 3-1-2المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية

تنشــأ المنافســة عنــد وجــود شــركات أخــرى تعمــل فــي نفــس قطــاع األعمــال وتقــدم خدمــات مشــابهة أو منافســة ،وقــد يتأثــر نشــاط الشــركة بتأثــر
نشــاط شــركاتها التابعــة أو الزميلــة التــي تعمــل فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة (شــركة األحســاء وشــركة الســام للخدمــات الطبيــة وشــركة طوارئيــات
للعنايــة الطبيــة) ،حيــث يعتبــر قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن القطاعــات عاليــة المنافســة ،حيــث تشــتد المنافســة بيــن مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة
بمــا فــي ذلــك المستشــفيات ،ويعتبــر قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن القطاعــات التــي تجــذب اهتمــام المســتثمرين الســعوديين واألجانــب علــى حــد ســواء،
ولذلــك فــإن عــدد مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بالمملكــة فــي تزايــد مســتمر ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن شــركات خدمــات الرعايــة الصحيــة
الخاصــة الكبيــرة والمعروفــة فــي المملكــة والتــي ســوف تتنافــس مــع شــركة األحســاء والشــركات األخــرى التابعــة أو الزميلــة للشــركة التــي تعمــل فــي
نفــس المجــال .ومــن شــأن هــذا التنافــس أن يخلــق تحديــات تشــغيلية وماليــة ،وفيمــا يلــي بعــض مــن تلــك التحديــات التــي قــد تواجههــا الشــركة:
•أسعار الخدمات الصحية مقارنة مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين.
•االرتقاء بجودة المرافق الصحية وتحسينها باإلضافة إلى المعدات واآلالت الطبية التي تستخدمها.
•توسيع قاعدة العمالء والمحافظة على استمرارية العالقة معهم.
•ينــدرج قطــاع المستشــفيات ضمــن القطاعــات التــي يســمح فيهــا للمســتثمرين األجانــب بالحصــول علــى ملكيــة تصــل إلــى نســبة ( )%100ومــن
الممكــن أن تحتــم المنافســة نتيجــة لدخــول شــركات أجنبيــة متخصصــة فــي إدارة المستشــفيات وتشــغيلها ومنافســتها مــع شــركات الرعايــة
الصحيــة المحليــة بمــا فــي ذلــك شــركة األحســاء والشــركات الطبيــة األخــرى التابعــة والزميلــة للشــركة.
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عــاوة علــى ذلــك ،فســوف يؤثــر التوســع الــذي تقــوم بــه وزارة الصحــة حاليــا فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي عــدد المستشــفيات
التابعــة لهــا فــي المملكــة باإلضافــة إلــى التوســع الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص ســلباً علــى مســتوى الطلــب علــى المستشــفيات الخاصــة بمــا فــي ذلــك
مستشــفى األحســاء والمستشــفيات والمراكــز الطبيــة األخــرى التابعــة للشــركة ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا
المالــي وتوقعاتهما المســتقبلية.
 4-1-2االندماجات داخل قطاع الرعاية الصحية

إن مــن شــأن االندماجــات الجوهريــة التــي يمكــن أن تطــرأ فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فيمــا بيــن الشــركات العاملــة فيــه التأثيــر علــى معطيــات الســوق
وتر ُكــز الجهــات المســيطرة عليــه .كمــا أنــه مــن الممكــن أن تؤثــر هــذه االندماجــات علــى أســعار الخدمــات الصحيــة وحجــم قاعــدة العمــاء التــي
ترتبــط بهــا وتتعامــل معهــا شــركة األحســاء والشــركات الطبيــة التابعــة أو الزميلــة للشــركة ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا
ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.
 5-1-2المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة

تعتمــد شــركة األحســاء فــي أعمالهــا وتطويــر خدماتهــا علــى الحصــول علــى تمويــل وتســهيالت مــن جهــات تمويليــة خارجيــة كالبنــوك التجاريــة وغيرهــا،
حيــث أبرمــت شــركة األحســاء اتفاقيــة تســهيالت بتاريــخ 1440/08/05هـــ (الموافــق 2019/04/10م) مــع بنــك الريــاض لتوفيــر مبلــغ  30مليــون ريــال
ســعودي برســوم تمويليــة بنســبة ســايبور مضاف ـاً إليــه نســبة ( ٪2.25للتمويــل قصيــر األجــل و  ٪3للتمويــل طويــل األجــل) .لذلــك قــد تتأثــر ترتيبــات
التمويــل الخارجيــة هــذه والخاصــة بأســعار الفائــدة بصــورة كبيــرة ،والتــي تعــد بدورهــا علــى قــدر عــال مــن الحساســية تجــاه عــدد مــن العوامــل الخارجــة
عــن ســيطرة شــركة األحســاء ،ومــن ضمنهــا السياســات الحكوميــة والنقديــة والضريبيــة والظــروف االقتصاديــة والسياســية المحليــة والعالميــة .وتــؤدي
الزيــادة فــي أســعار الفائــدة إلــى ارتفــاع تكاليــف التمويــل وبالتالــي انخفــاض تدفقــات النقديــة لشــركة األحســاء ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة
األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 6-1-2المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة

أصــدرت المملكــة نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الــذي أصبــح ســاري المفعــول بتاريــخ 1439/4/14هـــ (الموافــق 2018/01/01م) .يفــرض هــذا
النظــام ضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة  ٪5علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات ،مــن بينهــا خدمــات شــركة األحســاء .بتاريــخ 1441/10/17هـــ (الموافــق
2020/06/09م) ،واســتجاب ًة لألثــر االقتصــادي لفايــروس كورونــا المســتجد ،صــدر قــرار مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك رقــم
( )20-3-2القاضــي بتعديــل الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة لزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى ( ،)%15ابتــدا ًء مــن تاريــخ
1441/11/10هـــ (الموافــق 2020/07/01م) .وبمــا أن ضريبــة القيمــة المضافــة بطبيعتهــا يتــم تحملهــا مــن قبــل المســتهلك النهائــي ،وبالتالــي ،تتوقــع
شــركة األحســاء زيــادة أســعار خدماتهــا .وقــد تؤثــر هــذه الزيــادة أو أي زيــادة مســتقبلية علــى إنفــاق العمــاء والمنافســة فــي الســوق ،باإلضافــة إلــى
إمكانيــة ارتــكاب شــركة األحســاء أخطــاء أثنــاء تنفيــذ المتطلبــات التنظيميــة لضريبــة القيمــة المضافــة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى فــرض عقوبــات مــن قبــل
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك وف ًقــا لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 7-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على سوق التأمين

تعتمــد شــركة األحســاء فــي إيراداتهــا بشــكل كبيــر علــى العمــاء المؤمــن لهــم مــن قبــل شــركات التأميــن وفــق وثيقــة الضمــان الصحــي التعاونــي ،حيــث
تتعامــل شــركة األحســاء مــع عــدد مــن شــركات التأميــن بموجــب عقــود تقديــم خدمــات صحيــة ،منهــا شــركة التعاونيــة للتأميــن وشــركة بوبــا العربيــة
للتأميــن التعاونــي وشــركة االتحــاد للتأميــن التعاونــي .وبلــغ عــدد المرضــى المســتفيدين مــن خدمــات التأميــن ( )57٫879مريــض كمــا فــي العــام 2020م،
ســاهمت خدمتهــم بإيــرادات تعــادل ( )54٫262٫216ريــال ســعودي ،أي مــا يشــكل نســبة ( )٪23مــن مبيعــات شــركة األحســاء فــي العــام 2020م ،ونتيجــة
لذلــك فــإن أي مخاطــر أو تغييــرات متعلقــة بســوق التأميــن الصحــي ســتؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال شــركة األحســاء .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن األداء المالــي لشــركات التأميــن يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة والتــي قــد تؤثــر أيضــا علــى الشــركات التــي
تعمــل فــي المملكــة ،فقــد ال يكــون معــدل نمــو ســوق التأميــن الصحــي فــي المملكــة مرتفعــا أو محافظــا علــى ثباتــه مــن ناحيــة عــدد األشــخاص المؤمــن
لهــم أو قيمــة األقســاط المكتتــب بهــا أو المطالبــات التــي تتكبدهــا شــركات التأميــن أو تحقيقهــا لعوائــد علــى اســتثماراتها مــن صافــي النقــد الناتــج عــن
أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا .ويــؤدي ذلــك إلــى قيــام شــركات التأميــن بالتفــاوض مــع المنشــآت الصحيــة الخاصــة (بمــا فــي ذلــك شــركة األحســاء)
للحصــول علــى خصومــات أكبــر فيمــا يتعلــق بمقابــل الخدمــات الطبيــة المقدمــة للعمــاء المؤمــن لهــم مــن قبــل تلــك الشــركات أو زيــادة حــاالت الرفــض
للمطالبــات الطبيــة بيــن المنشــآت الصحيــة الخاصــة وشــركات التأميــن (وبلــغ متوســط حــاالت الرفــض للعاميــن 2019م و 2020م نســبة ( )%11مــن
إجمالــي قيمــة المطالبــات لشــركات التأميــن) ،وحيــث تمثــل شــريحة العمــاء المؤمــن لهــم نســبة كبيــرة مــن عمــاء شــركة األحســاء ،ممــا ســيكون لــه
أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا .وتقــدم شــركة األحســاء خصومــات مبينــة علــى ســرعة ســداد المســتحقات وحجــم مبالــغ المطالبــات ،حيــث قدمــت شــركة األحســاء
الخصومــات التاليــة خــال آخــر ثــاث ســنوات:
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جدول ( :)١-٢الخصومات التي قدمتها شركة األحساء خالل آخر ثالث سنوات والمبنية على سرعة سداد المستحقات وحجم مبالغ المطالبات
2018

2019

2020

شركة التأمين (أ)

•مطالبات بين  250ألف
ريال سعودي و 399ألف
ريال سعودي (نسبة
الخصم )%3
•مطالبات بين  400ألف
ريال سعودي و 499ألف
ريال سعودي (نسبة
الخصم )%4
•مطالبات بين  500ألف
ريال سعودي و 2.0
مليون ريال سعودي
(نسبة الخصم )%5
•مطالبات بحجم 0.2
مليون ريال سعودي
وأكثر (نسبة الخصم
)%6

•مطالبات بين  250ألف
ريال سعودي و 399ألف
ريال سعودي (نسبة
الخصم )%3
•مطالبات بين  400ألف
ريال سعودي و 499ألف
ريال سعودي (نسبة
الخصم )%4
•مطالبات بين  500ألف
ريال سعودي و 2.0
مليون ريال سعودي
(نسبة الخصم )%5
•مطالبات بحجم 0.2
مليون ريال سعودي
وأكثر (نسبة الخصم
)%6

•مطالبات بين  250ألف
ريال سعودي و 399ألف
ريال سعودي (نسبة
الخصم )%3
•مطالبات بين  400ألف
ريال سعودي و 499ألف
ريال سعودي (نسبة
الخصم )%4
•مطالبات بين  500ألف
ريال سعودي و 2.0
مليون ريال سعودي
(نسبة الخصم )%5
•مطالبات بحجم 2.0
مليون ريال سعودي
وأكثر (نسبة الخصم
)%6

%3

%3

%3

2018

2019

2020

الخصم المرتبط بحجم مبالغ
المطالبات

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الخصم المرتبط بسرعة سداد
المستحقات*

ال يوجد

ال يوجد

%3

2018

2019

2020

الخصم المرتبط بحجم مبالغ
المطالبات

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الخصم المرتبط بسرعة سداد
المستحقات*

%3

%3

%3

الخصم المرتبط بحجم مبالغ
المطالبات

الخصم المرتبط بسرعة سداد
المستحقات*
شركة التأمين (ب)

شركة التأمين (ج)

* يتــم إعطــاء شــركات التأميــن خصــم قــدره  %٣مــن إجمالــي قيمــة المطالبــة فــي حــال تــم ســداد  % ٨٠وأكثــر مــن قيمــة فــي غضــون  10أيــام مــن تاريــخ
تقديــم المطالبــة ،ويعتبــر هــذا الخصــم إضافيـاً للخصــم المتعلــق بحجــم مبالــغ المطالبــات.
 8-1-2مخاطر عدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

تخضــع أنشــطة وأعمــال الشــركة وشــركة األحســاء لعــدد مــن األنظمــة واللوائــح التنظيميــة فــي المملكــة والتــي يتــم تطبيقهــا مــن قبــل عــدد مــن الجهــات
الحكوميــة وفقـاً لسياســات الحكومــة وتوجيهاتهــا ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،األنظمــة واللوائــح التنظيميــة الخاصــة بــوزارة الصحــة
والهيئــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة التجــارة والبلديــات والدفــاع المدنــي وغيرهــا ،بالتالــي تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة
أو الزميلــة بمــا فــي ذلــك شــركة األحســاء لمخاطــر التغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم ذات العالقــة ،وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي
المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح وهــي بطبيعــة الحــال عرضــة للتغييــر والتطويــر .وتعتبــر تكاليــف االلتــزام بهــذه األنظمــة واللوائــح مرتفعــة.
وفــي حالــة إدخــال تغييــرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة وشــركة األحســاء
لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة متطلباتهــا .كمــا تلقــت شــركة األحســاء غرامــات بمبلــغ إجمالــي
قــدره  65٫000ريــال ســعودي خــال العاميــن 2019م و2020م ،كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:
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العام

الغرامة (ريال سعودي)

سبب الغرامة

الجهة المغرمة

2019م

20٫000

عدم توافق العمل الفعلي مع تصريح العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

2020م

15٫000

وجود طبيب ليس لديه تصريح عمل

المديرية العامة للشؤون الصحية

2020م

10٫000

عدم إضافة الرقم الضريبي إلى مبيعات
الكافتيريا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2020م

10٫000

عدم توافق العمل الفعلي مع تصريح العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

2020م

10٫000

عدم توافق العمل الفعلي مع تصريح العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وبالتالــي ،قــد تخضــع كل مــن الشــركة أو شــركة األحســاء للعقوبــات والغرامــات فــي حــال عــدم التزامهمــا لألنظمــة واللوائــح التنظيميــة الخاصــة بــوزارة
الصحــة والهيئــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة التجــارة والبلديــات والدفــاع المدنــي وغيرهــا بهــذه األنظمــة واللوائــح بشــكل
مســتمر ،ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.
 9-1-2المخاطر المتعلقة بااللتزام بأحكام نظام المنافسة

تتولــى الهيئــة العامــة للمنافســة حمايــة وتشــجيع المنافســة العادلــة ومكافحــة الممارســات االحتكاريــة المخلــة بالمنافســة المشــروعة ،والمحافظــة
علــى البيئــة التنافســية لقطــاع األعمــال فــي إطــار مــن العدالــة والشــفافية للســوق المحليــة ،وإصــدار القواعــد واإلجــراءات المنظمــة لذلــك .يجــدر
بالذكــر ،أنــه قــد تتخــذ الهيئــة العامــة للمنافســة بعــض اإلجــراءات للتحقيــق فــي أي إخــال مــن قبــل أي مــن الشــركة أو شــركة األحســاء فــي حــال عــدم
االلتــزام بنظــام المنافســة فــي المملكــة ،حيــث أنــه فــي حــال إتمــام صفقــة االســتحواذ ســيتم زيــادة نســبة ملكيــة الشــركة فــي الشــركات العاملــة فــي
قطــاع الخدمــات الطبيــة ،حيــث أنهــا ســتكون مالكــة لكامــل رأس المــال فــي شــركة الســام للخدمــات الطبيــة ومــا نســبته  ٪96.37فــي شــركة األحســاء
ومــا نســبته  ٪25فــي شــركة طوارئيــات للخدمــات الطبيــة .وإذا تبيــن عــدم التــزام الشــركتين ألحــكام نظــام المنافســة ،كقيامهــم علــى ســبيل المثــال
بممارســات لإلخــال بالمنافســة أو الحــد منهــا مــن خــال تقديــم الخدمــات بســعر أقــل مــن التكلفــة اإلجماليــة إلخــراج منشــآت مــن الســوق أو تعريضهــا
لخســائر جســيمة أو إعاقــة دخــول منشــآت محتملــة ،وصــدور حكــم يقضــي بثبــوت تلــك المخالفــات ،قــد تتعــرض الشــركة أو شــركة األحســاء لغرامــة
تصــل إلــى ( )%10مــن إجمالــي اإليــرادات المحققــة أثنــاء فتــرة اإلخــال بنظــام المنافســة أو مــا يقــارب ( )10٫000٫000مليــون ريــال ســعودي ،وعــاوة
علــى ذلــك ،فــي حــال تكــرار الشــركة أو شــركة األحســاء لهــذه المخالفــة ،فمــن الممكــن أن يتــم تعليــق أنشــطة الشــركة أو شــركة األحســاء بشــكل مؤقــت
أو دائــم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تكــون اإلجــراءات القضائيــة مكلفــة وتســتغرق وقت ـاً ،ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا
ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.
 10-1-2المخاطر المرتبطة بوقوع الكوارث الطبيعية

يعتمــد نمــو أعمــال الشــركة وشــركة األحســاء علــى مقدرتهمــا علــى مواصلــة تقديــم منتجاتهمــا وخدماتهمــا ،وتخضــع تلــك القــدرة لعــدة مخاطــر
تشــغيلية ،منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتهما ،مثــل تعطــل المعــدات الطبيــة بســبب حــدوث الكــوارث الطبيعيــة أو ألي ســبب آخــر .يجــدر بالذكــر أن
شــركة األحســاء تديــر مستشــفى واحــد يحتــوي علــى آالت ومعــدات طبيــة ذات تكلفــة عاليــة .وقــد تتعطــل المعــدات نتيجـ ًة ألعطــال غيــر متوقعــة و/
أو لعــدم إجــراء الصيانــة الدوريــة و/أو الظــروف الطارئــة و/أو بســبب ظــروف قاهــرة كالحرائــق أو الفيضانــات والســيول ،ممــا قــد يــؤدي إلــى تراجــع
فــي قــدرة تقديــم الخدمــات للمرضــى .وينتــج عــن أي عطــل جوهــري أو توقــف فــي عمــل المعــدات واألجهــزة الطبيــة تكبــد تكاليــف كبيــرة إلصالحهــا
وإجــراء الصيانــة لهــا وقــد يتســبب فــي تأخــر تقديــم الخدمــات الطبيــة للمرضــى .وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة األحســاء علــى إصــاح المعــدات
واألجهــزة الطبيــة و/أو فــي حــال عــدم قدرتهــا علــى إصــاح تلــك المعــدات فــي الوقــت المناســب ،ســوف تضطــر شــركة األحســاء لتعليــق عملياتهــا إمــا
بشــكل جزئــي و/أو بشــكل كامــل إلــى حيــن شــراء أو اســتئجار معــدات وأجهــزة طبيــة بديلــة .وال يوجــد أي ضمــان بعــدم إمكانيــة حــدوث أي أعطــال
جوهريــة للمعــدات واألجهــزة الطبيــة لشــركة األحســاء فــي المســتقبل .ســيؤدي عــدم قــدرة شــركة األحســاء علــى التعامــل بكفــاءة مــع هــذه األحــداث
وإصــاح أي أعطــال فــي الوقــت المناســب وبتكلفــة معقولــة إلــى انخفــاض تقديــم الخدمــات الطبيــة للمرضــى وتباطــؤ فــي العمــل أو توقفــه وتكبــد
تكاليــف عاليــة جــراء ذلــك ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر
ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 11-1-2المخاطر المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد

نظــراً للظــروف الراهنــة ومــا يشــهده العالــم مــن انتشــار ســريع لفيــروس كورونــا المســتجد ،والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة
بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد حتــى تاريــخ هــذا التعميــم ،يجــدر بالذكــر أنــه
كان وال زال هنالــك آثــار ســلبية علــى االقتصــاد واألعمــال بشــكل عــام ،حيــث أثــرت الجائحــة ســلباً علــى العديــد مــن األعمــال فــي المملكــة وخارجهــا.
ال يوجــد ضمــان بعــدم اســتمرار هــذه الجائحــة فــي المســتقبل المنظــور .وفــي حــال اســتمرار هــذه الجائحــة واســتمرار آثارهــا الســلبية علــى االقتصــاد
واألعمــال ،فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى أعمــال الشــركة وشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.
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 2-2المخاطر المتعلقة بنشاط شركة األحساء
 1-2-2المخاطر المرتبطة بتوظيف الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية ذات الكفاءة العالية

تعتمــد عمليــات شــركة األحســاء علــى الممارســين الصحييــن والكــوادر اإلداريــة ذات الكفــاءة العاليــة .كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميم ،تقوم شــركة األحســاء
بتوظيــف ( )621ممــارس صحــي و ( )437موظــف إداري .كمــا تُعتبــر الســمعة الحســنة والتأهيــل المعتمــد (مــن خــال الحصــول علــى شــهادات طبيــة
معتمــدة) للممارســين الصحييــن الذيــن يقدمــون الخدمــات الصحيــة فــي المنشــأة ،وقدراتهــم ومهــارات التواصــل لديهــم لبنــاء وتأســيس عالقــة وطيــدة
مــع المرضــى ضروريــة لتعزيــز قــدرة شــركة األحســاء لتكــون الخيــار األول للمرضــى مــن خــال تقديــم الخدمــات الصحيــة علــى الوجــه األكمــل .ولكــن
نظــرا لمحدوديــة أعــداد الممارســين الصحييــن األكفــاء والكــوادر اإلداريــة المؤهلــة فــي المملكــة ،فــإن اســتقطابهم للعمــل لــدى شــركة األحســاء يعــد
مــن ضمــن المصاعــب التــي تواجههــا شــركة األحســاء ،حيــث تتنافــس شــركة األحســاء مــع المنشــآت الصحيــة األخــرى لتوظيــف الممارســين الصحييــن
والكــوادر اإلداريــة المؤهلــة والحفــاظ عليهــم .كمــا أن هنــاك عــدة عوامــل قــد يعتبرهــا الممارســين الصحييــن مهمــة فــي اتخــاذ قرارهــم بالعمــل لــدى
المنشــأة الصحيــة الخاصــة مــن بينهــا الرواتــب والبــدالت وســاعات العمــل وجــودة األجهــزة والمعــدات والمرافــق الصحيــة وجــودة الطاقــم التمريضــي
واإلداري وبيئــة العمــل وســمعة المنشــأة الصحيــة .وإذا لــم تتمكــن شــركة األحســاء مــن منافســة المنشــآت الصحيــة األخــرى فــي توفيــر تلــك العوامــل
الجاذبــة للممارســين الصحييــن أو اإلدارييــن المؤهليــن ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى عــدم تمكــن شــركة األحســاء مــن توظيفهــم أو المحافظــة عليهــم
للعمــل فــي منشــأتها الصحيــة .وأيضــا فــإن حــدوث أي عوامــل سياســية فــي الــدول المجــاورة للمملكــة أو المنطقــة قــد يؤثــر علــى رغبــة الممارســين
الصحييــن غيــر الســعوديين فــي التواجــد بالمنطقــة ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه وفــي حــال وجــود ممارســين صحييــن فــي
شــركة األحســاء غيــر معتمديــن و/أو لديهــم شــهادات مــزورة فإنــه ينطــوي علــى ذلــك تعــرض شــركة األحســاء لقضايــا ومنازعــات قانونيــة قــد تنشــأ عنهــا
مطالــب وتعويضــات ماليــة .وفــي حــال حــدوث ذلــك ،فإنــه ســوف يأثــر بشــكل ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 2-2-2المخاطر المرتبطة بمتطلبات التوطين

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلب ـاً نظامي ـاً بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك شــركة
األحســاء ،بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة .وبلغــت نســبة التوطيــن لشــركة
األحســاء ( )%33.9وعلــى الرغــم مــن أن شــركة األحســاء ملتزمــة بمتطلبــات التوطيــن حيــث أنهــا تصنــف ضمــن النطــاق األخضــر المرتفــع حســب برنامــج
نطاقــات ،إال أن المخاطــر المرتبطــة بمتطلبــات التوطيــن قــد تكــون جوهريــة ،وذلــك فــي حــال عــدم االلتــزام بنســب التوطيــن المطلوبــة ،أو زيــادة نســبة
التوطيــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة .وقــد ال تتمكــن شــركة األحســاء مــن االلتــزام بــأي متطلبــات نظاميــة قــد تفــرض فيمــا يتعلــق بتوطيــن الوظائــف
أو القطــاع .وعليــه ،ســتواجه عوائــق مثــل عــدم إمكانيــة الحصــول علــى تأشــيرات إضافيــة أو عــدم التمكــن مــن إحــال موظفيــن ســعوديين بــدال مــن
الموظفيــن الغيــر ســعوديين ،وبالتالــي قــد تضطــر شــركة األحســاء إلــى توظيــف موظفيــن غيــر ســعوديين ،ممــا ينتــج عنــه انخفــاض نســبة الســعودة ،ممــا
ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 3-2-2المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات على عمالء رئيسيين

تتركــز إيــرادات شــركة األحســاء بشــكل أساســي علــى عــدد مــن العمــاء الرئيســيين ،وهــم كل مــن العميــل الرئيســي (عقــد تقديــم خدمــات صحيــة،
مبيــن تفاصيلــه فــي الخطــر ( )5-2-2وعمــاء شــركات التأميــن والعمــاء المحاليــن مــن وزارة الصحــة إلــى مستشــفى األحســاء ،وقــد مثلــت اإليــرادات
مــن هــؤالء العمــاء الرئيســيين مجتمعيــن مــا يقــارب ( )%89و( )%90و( )%92مــن إيــرادات شــركة األحســاء للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
2018م و2019م و2020م ،علــى التوالــي .ويشــكل التركــز علــى عمــاء رئيســيين خطــر مســتمر علــى شــركة األحســاء حيــث أن خســارة أحــد هــؤالء
العمــاء ألســباب تجاريــة و/أو قانونيــة و/أو ألســباب تنافســية و/أو غيرهــا مــن األســباب ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،تــؤدي التقلبــات
الســوقية و/أو االقتصاديــة و/أو التجاريــة إلــى تقلبــات فــي طلــب تقديــم المنتــج و/أو الخدمــة إلــى هــؤالء العمــاء ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى
شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .كمــا
يجــدر بالذكــر ،أن وجــود تركــز علــى عمــاء معينيــن يمكــن هــؤالء العمــاء مــن ممارســة نفــوذ تفاوضــي عالــي يــؤدي إلــى ضغــط تســعيري تنازلــي ممــا
يؤثــر علــى هوامــش ربحيــة شــركة األحســاء .ويجــدر بالذكــر أن الجهــات التمويليــة كالبنــوك وشــركات التمويــل تنظــر إلــى تركــز العمــاء كأحــد نقــاط
تقويــم المخاطــر قبــل اإلقــراض و/أو التمويــل ،ويؤثــر ذلــك علــى قــدرة شــركة األحســاء بالحصــول علــى تمويــل بهوامــش ربحيــة معقولــة بســبب وجــود
خطــر التركــز علــى عمــاء رئيســيين .وفــي حــال تحقــق أحــد أو كل هــذه المخاطــر ،فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

18

ويوضح الجدول التالي إيرادات شركة األحساء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
جدول ( :)٢-٢إيرادات شركة األحساء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
حجم تركز
اإليرادات
للعام 2018م

نسبة تركز
اإليرادات
للعام 2018م

حجم تركز
اإليرادات
للعام 2019م

نسبة تركز
اإليرادات
للعام 2019م

حجم تركز
اإليرادات
للعام 2020م

نسبة تركز
اإليرادات
للعام 2020م

العميل الرئيسي*

89٫575٫542

%42.5

84٫533٫965

%36.9

83٫424٫425

%35.0

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

5٫745٫336

%2.7

2٫847٫951

%1.2

2٫768٫974

%1.2

المرضى النقديين

15٫952٫315

%7.6

19٫735٫378

%8.6

14٫812٫699

%6.2

شركات التأمين

55٫839٫517

%26.5

72٫606٫196

%31.7

54٫262٫217

%22.7

وزارة الصحة

43٫833٫619

%20.8

49٫338٫330

%21.5

83٫264٫213

%34.9

اإلجمالي

210٫946٫330

%100

229٫061٫820

%100

238٫532٫528

%100

العميل/العمالء

المصدر :شركة األحساء
* ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة األحساء من العميل الرئيسي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
جدول ( :)3-٢إيرادات شركة األحساء من العميل الرئيسي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

العميل
الرئيسي

حجم تركز
اإليرادات للعام
2018م

نسبة تركز
اإليرادات للعام
2018م

حجم تركز
اإليرادات للعام
2019م

نسبة تركز
اإليرادات للعام
2019م

حجم تركز
اإليرادات للعام
2020م

نسبة تركز
اإليرادات للعام
2020م

ايرادات العميل
الرئيسي -
عقد الهفوف

* 49.399.110

%55.1

45.498.981

%53.8

45.247.953

%54.2

ايرادات العميل
الرئيسي -
عقد األحساء

40.176.432

اإلجمالي من
ايرادات العميل
الرئيسي

89٫575٫542

%44.9

%100

39.034.984

84٫533٫965

%46.2

%100

38.176.472

83٫424٫425

%45.8

%100

المصدر :شركة األحساء
* تمثــل ايــرادات عقــد ســابق موقــع مــع العميــل الرئيســي (عقــد الهفــوف) لمــدة عاميــن مــن تاريــخ 1438/09/06هـــ (الموافــق 2017/06/01م)
إلــى تاريــخ 1440/09/26هـــ (الموافــق 2019/05/31م)
 4-2-2المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة

تعتمــد شــركة األحســاء علــى عــدد مــن العمــاء الرئيســين الــواردة أســمائهم فــي الفقــرة  3-2-2أعــاه فــي تقديــم خدماتهــا ،بمــا فــي ذلــك العميــل
الرئيســي وعمــاء شــركات التأميــن والمرضــى المحاليــن مــن وزارة الصحــة إلــى مستشــفى األحســاء .وتقــوم شــركة األحســاء مــن خــال مستشــفى
األحســاء بتقديــم الخدمــات الصحيــة لهــم ومــن ثــم إصــدار المطالبــات ،والتــي يتــم مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن تلــك الجهــات ،ليتــم بعدهــا ســداد قيمتهــا.
وقــد تقــوم هــذه الجهــات باالعتــراض علــى المطالبــات برفضهــا أو رفــض جــزء منهــا ،وذلــك نتيجــة أســباب إداريــة أو فنيــة .ويوضــح الجــدول التالــي
مبلــغ المطالبــات التأمينيــة ،ومبالــغ الرفــض ونســبته مــن إجمالــي المطالبــات:
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جدول ( :)4-٢مبلغ المطالبات التأمينية ،ومبالغ الرفض ونسبته من إجمالي المطالبات
العام
إجمالي المطالبات (ريال سعودي)
إجمالي المطالبات المرفوضة (ريال سعودي)
نسبة الرفض

2018

2019

2020

110٫983٫963

126٫926٫421

104٫263٫950

9٫318٫309

11٫862٫179

13٫241٫867

%8

%9

%13

يجــدر بالذكــر أن المطالبــات المرفوضــة تنشــأ عــن اختالفــات فــي الــرأي بيــن الفريــق الطبــي للمستشــفى والفريــق الطبــي لشــركة التأميــن المعنيــة،
وذلــك فيمــا يتعلــق بتشــخيص الحالــة ،والوصفــات الطبيــة التــي يتــم صرفهــا للمريــض ،والتحاليــل التــي تــم إجرائهــا للمريــض .وتجــدر اإلشــارة إلــى إن
زيــادة نســبة المطالبــات المرفوضــة ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي
ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 5-2-2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تجديد أو تعديل العقود القائمة أو المحافظة عليها

أبرمــت شــركة األحســاء عــدداً مــن االتفاقيــات مــع بعــض العمــاء الرئيســيين الــواردة أســمائهم فــي الفقــرة  3-2-2أعــاه .وليــس هنــاك أي ضمــان
بالمحافظــة علــى هــذه العقــود أو االتفاقيــات مــن اإللغــاء أو الفســخ خــال هــذه الفتــرة .باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أي ضمــان حــول تجديــد تلــك العقــود
واالتفاقيــات ،وفــي حــال تــم تجديدهــا فــا يوجــد أي ضمــان علــى أن تتجــدد بشــروط مماثلــة للشــروط الحاليــة .إن عــدم قــدرة شــركة األحســاء علــى
المحافظــة علــى عقودهــا واتفاقياتهــا الحاليــة أو عــدم القــدرة علــى تجديدهــا أو تجديدهــا بشــروط مماثلــة ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة
األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .ويوضــح
الجــدول التالــي االتفاقيــات والعقــود الجوهريــة القائمــة لشــركة األحســاء:
جدول ( :)5-2االتفاقيات والعقود الجوهرية القائمة لشركة األحساء
التفاصيل الجوهرية للعقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

العقد
عقد تقديم خدمات
الرعاية الصحية مع
العميل الرئيسي -
األحساء

تلتزم شركة األحساء بتقديم خدمات الرعاية الصحية
المشمولة بموجب العقد ،وذلك وفقاً للمعايير الطبية
المتعارف عليها والمقبولة دولياً .وال يتم تقديم أي من
الخدمات المشار إليها إال بعد أن تتم الموافقة عليها من
قبل العميل الرئيسي ،وذلك فيما عدى خدمات الطوارئ.
ويقوم العميل الرئيسي من حين آلخر بتحديد ما إذا كانت
أي خدمات تقع ضمن خدمات الرعاية الصحية المشمولة

1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م)،
وتم تجديده بتاريخ
1441/05/06هـ
(الموافق 2020/01/01م).
ويجوز للعميل الرئيسي
تجديده لعام واحد إضافي

1443/05/27هـ
(الموافق
2021/12/31م)

عقد تقديم خدمات
الرعاية الصحية مع
العميل الرئيسي -
الهفوف

تلتزم شركة األحساء بتقديم خدمات الرعاية الصحية
المشمولة بموجب العقد ،وذلك وفقاً للمعايير الطبية
المتعارف عليها والمقبولة دولياً .وال يتم تقديم أي من
الخدمات المشار إليها إال بعد أن تتم الموافقة عليها من
قبل العميل الرئيسي ،وذلك فيما عدى خدمات الطوارئ.
ويقوم العميل الرئيسي من حين آلخر بتحديد ما إذا كانت
أي خدمات تقع ضمن خدمات الرعاية الصحية المشمولة

1440/09/27هـ
(الموافق 2019/06/01م)

1445/11/23هـ
(الموافق
2024/05/31م)

اتفاقية تعاون وتكامل
وتبادل الخدمات
الطبية مع شركة
السالم للخدمات
الطبية – مستشفى
السالم

التعاون والتكامل وتبادل الخدمات الطبية فيما بينهما منعاً
ألي قصور أو نقص في الخدمات لدى كل منهما واستفادة
كل طرف من خدمات اآلخر في إطار النظم والقوانين
المعمول بها في وزارة الصحة

1440/04/25هـ
(الموافق 2019/01/01م)

1441/06/05هـ
(الموافق
2019/12/31م)،
تتجدد تلقائيا
لنفس المدة مالم
يشعر أي من
الطرفين اآلخر
بخالف ذلك
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 6-2-2المخاطر المتعلقة بتطوير أعمال شركة األحساء وتنميتها واالعتماد على الموظفين الرئيسيين

ال يوجــد أي ضمــان بــأن أعمــال شــركة األحســاء ســتنمو بعــد صفقــة االســتحواذ لتعكــس التوقعــات الماليــة التــي تمــت مشــاركتها مــن قبــل شــركة
األحســاء .ويعتمــد نمــو شــركة األحســاء علــى عــدة عوامــل ،بمــا فيهــا قــدرة شــركة األحســاء علــى إدارة أعمالهــا بفعاليــة والمحافظــة علــى الموظفيــن
الرئيســيين بعــد اســتكمال صفقــة االســتحواذ -علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر -المديــر التنفيــذي ،نائــب المديــر التنفيــذي ،المديــر المالــي ،المديــر
الطبــي ،مديــر التمريــض ،مديــر الخدمــات المســاندة ،مديــر الخدمــات الطبيــة والخدمــات المســاندة ،مديــر خدمــات المرضــى (المكلــف) ،مديــر قســم
الجــودة .ويبيــن الجــدول التالــي تاريــخ االلتحــاق وتاريــخ نهايــة العقــود الخاصــة بالموظفيــن الرئيســيين.
جدول ( :)6-٢تاريخ االلتحاق وتاريخ نهاية العقود الخاصة بالموظفين الرئيسيين
المنصب

الجنسية

تاريخ االلتحاق بشركة األحساء
(ميالدي)

تاريخ نهاية العقد
(ميالدي)

الرئيس التنفيذي

لبناني

2011/١٠/١٣

2021/١٠/١٢

نائب الرئيس التنفيذي

لبناني

2019/٢/٤

2022/٢/٣

المدير المالي

أردني

2011/1/4

2022/1/3

المدير الطبي

سعودي

2015/١٠/٤

2021/١٠/٣

مديرة التمريض

لبنانية

2021/٣/١٤

2022/٣/١٣

مدير الخدمات المساندة

لبناني

2013/٤/٢٧

2022/٤/٢٦

مدير الخدمات الطبية

لبناني

2020/١٢/١٠

2021/١٢/٩

مدير خدمات المرضى
(المكلف)

سعودي

2014/11/17

2021/11/16

مدير قسم الجودة

أردني

2015/٣/٥

2022/٣/٤

كمــا يعتمــد تطويــر األعمــال وتنميتهــا علــى الحفــاظ علــى العمــاء الرئيســيين الــواردة أســمائهم فــي القســم رقــم (« )3-2-2المخاطــر المرتبطــة بتركــز
اإليــرادات علــى عمــاء رئيســيين» مــن هــذا التعميــم .وأيضــا يعتمــد تطويــر األعمــال علــى المحافظــة علــى العالقــات الحاليــة مــع شــركات التأميــن
الطبــي و/أو تكويــن عالقــات جديــدة مــع شــركات التأميــن الطبــي حيــث يوجــد لــدى شــركة األحســاء حاليـاً عقــود مــع كل مــن شــركة التعاونيــة للتأميــن
وشــركة بوبــا العربيــة للتأميــن التعاونــي وشــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي وشــركة االتحــاد للتأميــن التعاونــي وشــركة نكســت
كيــر وشــركة العربيــة الســعودية للتأميــن التعاونــي وشــركة الراجحــي للتأميــن التعاونــي وشــركة غلــوب مــد الســعودية وشــركة عنايــة الســعودية للتأميــن
التعاونــي وشــركة أكســا للتأميــن التعاونــي وشــركة مدنــت العربيــة الســعودية وشــركة مــاذ للتأميــن التعاونــي وشــركة اتحــاد الخليــج للتأميــن التعاونــي.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يعتمــد تطويــر أعمــال شــركة األحســاء علــى وجــود ظــروف ســوق مناســبة لنمــو أعمالهــا .ويعتمــد أداء شــركة األحســاء فــي
المســتقبل علــى قدرتهــا علــى تنفيــذ خططهــا التوســعية واســتراتيجياتها للنمــو ،بمــا فــي ذلــك تقديــم خدمــات طبيــة جديــدة وتوســيع أعمالهــا وجــذب
عمــاء جــدد .كمــا تعتمــد قــدرة شــركة األحســاء علــى إدارة توســعها المســتقبلي بعــد صفقــة االســتحواذ علــى قــدرة الشــركة فــي متابعــة تنفيــذ خططهــا
االســتراتيجية وإعــداد خطــط لتســويق منتجاتهــا بمــا يتوافــق مــع الخطــط التســويقية للشــركة وتحســين جــودة الخدمــات و/أو المنتجــات الخاصــة بهــا
وأنظمتهــا الماليــة واإلداريــة بنــا ًء علــى هــذه التوســعات ،باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى مســتوى الجــودة الحالــي وتطويــره ،وكذلــك قدرتهــا علــى زيــادة
عــدد الموظفيــن المؤهليــن وتدريبهــم وإدارتهــم بفعاليــة .وال يوجــد ضمــان علــى كفــاءة األنظمــة واإلجــراءات والضوابــط الحاليــة المعتمــدة مــن قبــل
شــركة األحســاء لدعــم النمــو والتوســع المســتقبلي .كمــا ال تضمــن الشــركة كفايــة الموظفيــن الذيــن قامــت شــركة األحســاء بتعيينهــم وال يوجــد ضمــان
علــى اســتمرارية هــؤالء الموظفيــن فــي شــركة األحســاء بعــد انتهــاء صفقــة االســتحواذ فإنــه مــن الممكــن أن يتــم اســتقطابهم مــن قبــل شــركات أخــرى
منافســة أو غيــر ذلــك وإذا لــم تتمكــن شــركة األحســاء مــن المحافظــة علــى اإلدارة التنفيذيــة الحاليــة و/أو الموظفيــن الرئيســيين و/أو اســتقطاب
موظفيــن جــدد و/أو ضبــط كفــاءة األنظمــة واإلجــراءات ،فســيكون لذلــك أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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 7-2-2المخاطر المتعلقة بمستوى جودة الخدمات الصحية

تعتمــد جــودة الخدمــات الصحيــة علــى عــدة عوامــل منهــا ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،فاعليــة التشــخيص وفاعليــة العــاج وخبــرة الممارســين
الصحييــن وســهولة الوصــول إليهــم وحداثــة األجهــزة واآلالت والمعــدات الطبيــة والفنيــة وحداثــة البنيــة التحتيــة للمنشــآت الصحيــة وطريقــة تعامــل
الممارســين الصحييــن وغيرهــم مــن الموظفيــن مــع المرضــى وقلــة فتــرات انتظــار المرضــى وتقديــم الخدمــات الصحيــة بمــا يتفــق مــع األنظمــة
والمعاييــر والبروتوكــوالت المهنيــة وتوثيــق الخدمــات الصحيــة وفــق األنظمــة ذات العالقــة ،باإلضافــة إلــى عــدم حاجــة المرضــى إلــى الرجــوع
للعــاج مــرة أخــرى .وعليــه ،فــإن عــدم تمكــن شــركة األحســاء مــن الحفــاظ علــى جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمرضــى و/أو زيــادة جــودة تلــك
الخدمــات ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة إقبــال المرضــى ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 8-2-2المخاطر المتعلقة باألخطاء المهنية الطبية

إن الشــركات العاملــة فــي مجــال القطــاع الصحــي عرضــة لوقــوع األخطــاء الطبيــة وهــي األخطــاء التــي يتــم ارتكابهــا نتيجــة انعــدام الخبــرة و/أو
الكفــاءة مــن قبــل الطبيــب الممــارس و/أو الفئــات المســاعدة ،و/أو نتيجــة ممارســة عمليــة و/أو طريقــة حديثــة وتجريبيــة فــي العــاج ،و/أو نتيجــة
حالــة طارئــة يتطلــب التعامــل معهــا الســرعة علــى حســاب الدقــة ،و/أو نتيجــة طبيعــة العــاج المعقــد .وعليــه ،فإنــه يوجــد خطــر مســتمر علــى شــركة
األحســاء مترتــب علــى احتماليــة وقــوع أخطــاء طبيــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يترتــب علــى وقــوع أخطــاء طبيــة تعويضــات و/أو غرامــات و/أو الدخــول
فــي منازعــات قانونيــة وتوضــح المــادة  27مــن نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة التعويضــات المترتبــة علــى حــدوث األخطــاء الطبيــة .حيــث أشــار نظــام
مزاولة المهن الصحية إلى أن يلتــــزم بالتعويــــض كل ممارس صحي صدر منه خطــــأ مهنــــي صحــــي ،وترتــــب عليــــه ضــــرر للمريــــض ،وتحـــدد الهيئـــة
الصحيـــة الشـــرعية المنصـــوص عليهـــا فــي نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة مقـــدار هـــذا التعويـــض بعــد التحقيــق فــي الخطــأ الواقــع وإصــدار قــرار فــي
ذلك الشأن ،ويعـد مـن قبيــل الخطــأ المهنــي الطبي كما حددته الالئحة مــا يلي:
1.الخطأ في العالج أو نقص المتابعة
2.الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه اإللمام بها
3.إجـراء العمليـات الجراحيـة التجريبيـة وغيـر المسـبوقة علـى اإلنسان بالمخالفـة للقواعـد المنظمـة لذلـــك
4.إجراء التجارب ،أو البحوث العلمية غير المعتمدة ،على المريض
5.إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار
6.اســـتخدام آالت أو أجهـــزة طبيـــة دون علــ ٍـم كاف بطريقـــة اســـتعمالها ،أو دون اتخـــاذ االحتياطات الكفيلـــة بمنـــــع حـــدوث ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا
االستعمال
7.التقصير في الرقابة واإلشراف
8.عدم استشارة من تستدعي حالة المريض االستعانة به
كمــا أشــارت الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مزاولــة المهــن الصحيــة بأنــه يقــع باطـ ً
ا كل شــرط يتضمــن تحديــد أو إعفــاء الممــارس الصحــي من المســؤولية.
الجديــر بالذكــر ،أنــه فــي حــال وقــوع أخطــاء مهنيــة طبيــة فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 9-2-2المخاطـر المتعلقـة بانتهـاء أو إيقـاف التراخيـص والموافقـات واالعتمـادات التنظيميـة أو عـدم القـدرة
علـى تجديدهــا

إن عــدم امتثــال شــركة األحســاء لألنظمــة والتشــريعات وعــدم التزامهــا بتجديــد و/أو الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص الالزمــة لقيامهــا بأعمالهــا
ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا .وفــي حــال لــم تتمكــن شــركة األحســاء مــن االلتــزام بمتطلبــات التراخيــص الالزمــة لهــا لممارســة أعمالهــا وأنشــطتها ،و/
أو فــي حــال طلــب شــركة األحســاء تجديــد رخصــة أو تعديلهــا ،ال يوجــد مــا يضمــن أن الجهــة المختصــة ســتقوم بتجديــد أو تعديــل نطــاق الرخصــة
ذات العالقــة ،أو فــي حــال وافقــت علــى التجديــد أو التعديــل فليــس هنــاك مــا يضمــن أنهــا لــن تفــرض شــروطاً غيــر مناســبة علــى شــركة األحســاء.
وفــي حيــن تعتقــد شــركة األحســاء أنهــا حصلــت علــى التراخيــص المناســبة ألنشــطتها ،ال يوجــد مــا يضمــن عــدم إلــزام شــركة األحســاء علــى الحصــول
علــى تراخيــص إضافيــة فــي المســتقبل .وفــي هــذا الشــأن ،يمكــن أن يــؤدي عــدم الحصــول علــى كافــة الترخيــص والتصاريــح و/أو المحافظــة عليهــا
وااللتــزام بمتطلباتهــا إلــى أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى
الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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 ١٠-٢-٢المخاطر المرتبطة بالقروض المالية

قامــت شــركة األحســاء بإبــرام اتفاقيــة تســهيالت بتاريــخ 1440/08/05هـــ (الموافــق 2019/04/10م) مــع بنــك الريــاض لتوفيــر مبلــغ  30مليــون
ريــال ســعودي برســوم تمويليــة بنســبة ســايبور مضافـاً إليــه نســبة ( ٪2.25للتمويــل قصيــر األجــل و  ٪3للتمويــل طويــل األجــل) ،وذلــك لغــرض تمويــل
اإلنشــاءات الرأســمالية وتمويــل رأس المــال العامــل .وقامــت شــركة األحســاء خــال الســنة الماليــة 2019م باســتخدام  20٫000٫000ريــال ســعودي
لتمويــل اإلنشــاءات الرأســمالية قيــد التنفيــذ والتــي تشــمل إضافــة  15ســرير عنايــة مركــزة ،و  11عيــادة تختــص بعيــادات النســاء والــوالدة ،واألوعيــة
الدمويــة ،والعظــام ،واألطفــال .باإلضافــة إلــى اســتخدام  4٫000٫000ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2019م لغــرض تمويــل متطلبــات رأس
المــال العامــل ،والــذي يعتبــر تمويــل قصيــر األجــل ويتــم ســداده خــال فتــرة ثالثــة ( )3أشــهر مــن تاريــخ االســتخدام .تجــدر اإلشــارة إلــى أن اتفاقيــة
التســهيالت مضمونــة بعــدد مــن الضمانــات تشــمل ســند ألمــر صــادر عــن شــركة األحســاء والتنــازل عــن إيــرادات نشــاط شــركة األحســاء مــن التعامــل
مــع العميــل الرئيســي باإلضافــة إلــى تقديــم رهــن عقــاري عبــارة عــن قطعــة أرض المستشــفى المملوكــة لشــركة األحســاء بمســاحة تبلــغ 49،777.13
متــر مربــع تقــع فــي مدينــة الهفــوف بمحافظــة األحســاء .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يتــم ســداد الرصيــد المســتحق علــى تمويــل اإلنشــاءات الرأســمالية
علــى ثمانيــة ( )8أقســاط ربــع ســنوية مــن المتوقــع أن تنتهــي فــي تاريــخ 1443/09/09هـــ (الموافــق 2022/04/10م) .يتعيــن علــى شــركة األحســاء
بموجــب اتفاقيــة التســهيالت االحتفــاظ ببعــض التعهــدات فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى تســهيالت جديــدة مــن البنــوك األخــرى .ويبيــن الجــدول التالــي
تفاصيــل القــروض الخاصــة بشــركة األحســاء كمــا فــي  31ديســمبر 2020م:
جدول ( :)7-٢تفاصيل القروض الخاصة بشركة األحساء كما في  31ديسمبر 2020م
2019م
(بالرياالت السعودية)

2020م
(بالرياالت السعودية)

-

5٫038٫969

قرض طويل األجل – الجزء المتداول

6٫666٫667

8٫724٫783

قرض طويل األجل – الجزء غير المتداول

10٫000٫000

6٫666٫667

اإلجمالي

16٫666٫667

20٫430٫419

نوع القرض
قرض قصير األجل

المصدر :القوائم المالية لشركة األحساء للعام المالي المنتهي بتاريخ  31ديسمبر 2020م
وإن تواريخ استحقاق القروض كما في  31ديسمبر 2020م هي كما يلي:
جدول ( :)8-٢تواريخ استحقاق أقساط القروض الخاصة بشركة األحساء كما في  31ديسمبر 2020م
التاريخ

القسط المستحق

2021/01/04م*

5٫038٫699

2021/02/28م*

3٫577٫102

2021/05/27م*

1٫814٫616

2021/08/28م

1٫666٫667

2021/11/28م

1٫666٫667

2022/02/28م

1٫666٫667

2022/05/27م

1٫666٫667

2022/08/28م

1٫666٫667

2022/11/28م

1٫666٫667

اإلجمالي

20٫430٫419

المصدر :شركة األحساء
*تم تسديد القسط المستحق حسب تواريخ االستحقاق
23

وفــي حــال عــدم وفــاء شــركة األحســاء بااللتزامــات الجوهريــة الــواردة فــي االتفاقيــة فــإن بنــك الريــاض يتحفــظ بحقــه فــي مصــادرة الضمانــات
والمطالبــة بدفــع الرصيــد المتبقــي مــن أقســاط االتفاقيــة ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ١١-٢-٢المخاطر المرتبطة بتحصيل الذمم المدينة من المدينين

يشــار أنــه لــدى شــركة األحســاء ذمــم مدينــة مســتحقة قيمتهــا حوالــي  124٫154٫310ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء
للعــام المالــي 2020م ،وحوالــي  88٫970٫840ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء للعــام المالــي 2019م .فــي حــال عــدم تمكــن
شــركة األحســاء مــن تحصيــل كامــل الذمــم المدينــة و/أو حــدوث انخفــاض معــدل التحصيــل ،ســوف تضطــر شــركة األحســاء إلــى شــطب هــذه الديــون
والتعامــل معهــا كديــون معدومــة ،وذلــك بحســب سياســة شــركة األحســاء التــي تعتمــد علــى طريقــة خســائر االئتمــان المتوقعــة تماشــياً مــع المعاييــر
الدوليــة للتقريــر المالــي ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر
ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .وفيمــا يلــي تفاصيــل للذمــم المدينــة لشــركة األحســاء (تشــمل صافــي رصيــد الذمــم المدينــة،
باإلضافــة إلــى إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عالقــة):
جــدول ( :)9-٢تفاصيــل للذمــم المدينــة لشــركة األحســاء (تشــمل صافــي رصيــد الذمــم المدينــة ،باإلضافــة إلــى إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة
المطلوبــة مــن أطــراف ذات عالقــة)
حجم تركز الذمم
المدينة للعام 2019م

نسبة تركز الذمم
المدينة للعام 2019م

حجم تركز الذمم
المدينة للعام 2020م

نسبة تركز الذمم
المدينة للعام 2020م

وزارة الصحة

32٫684٫028

%36.7

73٫333٫381

%59.1

مستحقات من شركات التأمين
الغير مطالب بها *

12٫347٫255

%13.9

14٫616٫365

%11.8

العميل الرئيسي

15٫928٫738

%17.9

9٫795٫734

%7.9

مستحقات من المرضى
المنومين

4٫466٫017

%5.0

4٫383٫217

%3.5

شركة بوبا العربية للتأمين
التعاوني

4٫697٫467

%5.3

3٫945٫044

%3.2

شركة غلوب مد السعودية

2٫824٫716

%3.2

2٫720٫550

%2.2

شركة التعاونية للتأمين التعاوني

2٫076٫628

%2.3

2٫452٫067

%2.0

شركة االتحاد التجاري للتأمين
التعاوني

1٫098٫680

%1.2

2٫429٫548

%2.0

التأمينات االجتماعية

2٫024٫541

%2.3

2٫148٫433

%1.7

شركة المتوسط والخليج
للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

1٫411٫521

%1.6

1٫301٫270

%1.0

آخرون

9٫411٫249

%10.6

7٫028٫701

%5.6

اإلجمالي

88٫970٫840

%100

124٫154٫310

%100

العمالء/العميل

*مخصص لمستحقات من شركات التأمين لشهر ديسمبر  2020قيد المراجعة ولم يتم إرسالها إلى شركات التأمين كما في  31ديسمبر 2020
بنــا ًء علــى القوائــم الماليــة للعــام 2020م ،فقــد بلــغ مقــدار مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مبلــغ قيمتــه  16٫649٫159ريــال ســعودي ،كمــا
بلــغ مقــدار مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مبلــغ قيمتــه  13٫003٫579ريــال ســعودي كمــا فــي العــام 2019م.
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ويوضــح الجــدول التالــي إجمالــي الذمــم المدينــة ،والمخصصــات التــي تــم أخذهــا مقابــل تلــك الذمــم المدينــة ونســبتها مــن إجمالــي الذمــم المدينــة،
ومتوســط فتــرة التحصيــل والديــون المشــطوبة:
جــدول ( :)10-٢إجمالــي الذمــم المدينــة ،والمخصصــات التــي تــم أخذهــا مقابــل تلــك الذمــم المدينــة ونســبتها مــن إجمالــي الذمــم المدينــة ،ومتوســط
فتــرة التحصيــل والديــون المشــطوبة
2018

2019

2020

إجمالي الذمم المدينة (ريال سعودي)

88٫384٫886

88٫970٫840

130٫108٫404

مخصص الذمم المدينة (ريال سعودي)

7٫186٫056

13٫003٫579

22٫785٫803

نسبة المخصص إلى إجمالي الذمم
المدينة

%8

%15

%18

متوسط فترة التحصيل (يوم)

165

155

212

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الديون المشطوبة (ريال سعودي)

وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال شطب أي ديون لشركة األحساء فإن ذلك يتطلب موافقة مجلس إدارتها.
ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل أعمــار الذمــم المدينــة لشــركة األحســاء للعــام 2020م (تشــمل أعمــار صافــي رصيــد الذمــم المدينــة ،باإلضافــة
إلــى إجمالــي أعمــار رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عالقــة) ،بحيــث يجــدر بالذكــر أنــه تعــود نســبة  %94مــن الذمــم المدينــة التــي
تجــاوزت  180يومـاً (أي حوالــي  37.42ألــف ريــال ســعودي) إلــى مبالــغ مطلوبــة مــن وزارة الصحــة لــم يتــم ســدادها حتــى اآلن ويتــم تســديدها وفقـاً
لميزانيــة وزارة الصحــة ،وال يوجــد مــا يضمــن تســديد هــذه المبالــغ بالكامــل و/أو جــزء منهــا كمــا ال يوجــد ضمــان علــى ســرعة ســدادها ،ويجــدر
بالذكــر أنــه تقــوم شــركة األحســاء بتطبيــق حــد ائتمانــي يختــص بأرصــدة الذمــم المدينــة لــكل عميــل بشــكل مختلــف ،ويعتمــد ذلــك علــى نــوع العميــل
وطبيعــة العالقــة التجاريــة وحجــم التعامــات ،وال يمكــن حصــر الحــد االئتمانــي لــكل عميــل علــى حــدى بســبب تعــدد العمــاء واختــاف تلــك الحــدود
االئتمانيــة بحســب مــا تــم ذكــره أعــاه.
جــدول ( :)11-٢تفاصيــل أعمــار الذمــم المدينــة لشــركة األحســاء للعــام 2020م (تشــمل أعمــار صافــي رصيــد الذمــم المدينــة ،باإلضافــة إلــى إجمالــي
أعمــار رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عالقــة)
حجم الذمم المدينة
(بآالف الرياالت السعودية)

النسبة من مجموع الذمم المدينة

 30-0يوم

31٫451

%25.3

 60-31يوم

13٫932

%11.2

 120-61يوم

20٫221

%16.2

 180-121يوم

6٫121

%5.0

 365-181يوم

39٫809

%32.1

أكثر من سنة

12٫620

%10.2

اإلجمالي

124٫154

%100

عمر الذمم المدينة
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 ١٢-٢-٢المخاطر المرتبطة بالعمر االفتراضي للممتلكات واآلالت والمعدات

يتأثــر العمــر االفتراضــي للممتلــكات واآلالت والمعــدات التابعــة لشــركة األحســاء ســلباً بتقــادم الســنوات حيــث تتأثــر الكفــاءة التشــغيلية لتلــك للممتلكات
واآلالت والمعــدات مــع مــرور الوقــت .فــي حيــن بلــغ صافــي قيمتهــا الدفتريــة  321٫982٫622ريــال ســعودي كمــا فــي القوائــم الماليــة للعــام 2020م.
وفــي حيــن بلــغ صافــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات وآالت ومعــدات القابلــة لالســتهالك  315٫982٫622ريــال ســعودي ،حيــث لــم يتــم احتســاب صافــي
القيمــة الدفتريــة لألراضــي نظــرا لعــدم قابليتهــا لالســتهالك ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم اســتهالك حوالــي ( )٪52مــن إجمالــي للممتلــكات
واآلالت والمعــدات القابلــة لالســتهالك لشــركة األحســاء بنــا ًء علــى القوائــم الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تقــادم
المعــدات الطبيــة وارتفــاع نســبة اســتهالكها ،يســبب توقــف المعــدات و/أو يلــزم شــركة األحســاء بتكبــد مصاريــف إضافيــة لصيانتهــا ،ممــا يؤثــر علــى
ســير أعمالهــا ويؤثــر بشــكل ســلبي علــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد لــدى شــركة األحســاء
عقــود صيانــة تختــص بصيانــة المعــدات الطبيــة والطابعــات والناســخات والمصاعــد ومعــدات تكييــف الهــواء ونظــام مراقبــة الكاميــرات األمنيــة،
بعــدد إجمالــي يبلــغ  8عقــود صيانــة وبمبلــغ يــوازي  951488ريــال ســعودي .تجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة االســتثمار الرأســمالي فــي الممتلــكات واآلالت
والمعــدات حيــث أن ذلــك ينعكــس علــى زيــادة النشــاط التجــاري والقــدرة االســتيعابية واالســتفادة مــن فــرص النمــو المســتقبلية .وفــي حــال لــم تقــم
شــركة األحســاء فــي زيــادة االســتثمار الرأســمالي والمحافظــة علــى صيانــة المعــدات الطبيــة بشــكل خــاص وكافــة أصولهــا التشــغيلية بشــكل عــام،
فســيترتب علــى ذلــك عــدم إمكانيــة شــركة األحســاء علــى توســيع أعمالهــا والنمــو فيهــا ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ١٣-٢-٢المخاطر المتعلقة بمواكبة التطورات في التقنيات الطبية

تشــهد التطــورات التقنيــة فــي المجــال الطبــي نمــوا وتقدمــا ســريعا ،ولمواكبــة هــذا النمــو الســريع يجــب علــى شــركة األحســاء أن تواصــل علــى تقييــم
احتياجاتهــا مــن األجهــزة واآلالت والمعــدات الطبيــة والفنيــة فــي مرافقهــا والقيــام بتطويرهــا بشــكل مســتمر لمواكبــة التقــدم التقنــي الــذي يشــهده هــذا
المجــال .إن عــدم قــدرة شــركة األحســاء علــى مواكبــة ركــب التقنيــات الحديثــة المســتقبلية ،ســيحد مــن قدرتهــا التنافســية علــى تقديــم خدمــات حديثــة
متوافقــة مــع آخــر التطــورات فــي التقنيــات الطبيــة .كمــا قــد يــؤدي ذلــك أيضــا إلــى تــرك الممارســين الصحييــن والكــوادر اإلداريــة عملهــم لــدى شــركة
األحســاء والعمــل لــدى منافســيها ،وقــد يــؤدي ذلــك أيضــا إلــى انتقــال عمــاء شــركة األحســاء الحالييــن والمســتقبليين إلــى منافســي شــركة األحســاء
ممــن يقومــون باســتخدام وتطبيــق آخــر التقنيــات الحديثــة لغــرض الحصــول علــى خدمــات رعايــة صحيــة .وفــي حــال عــدم تمكــن شــركة األحســاء مــن
االســتثمار فــي التقنيــات الحديثــة بشــكل يواكــب التطــور المســتقبلي ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا ،وبالتالــي انخفــاض
مبيعاتهــا والتأثيــر ســلباً علــى نتائجهــا الماليــة .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال اســتثمرت شــركة األحســاء فــي أجهــزة ومعــدات ذات التقنيــات
الحديثــة ممــا يفــوق حاجتهــا التشــغيلية ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تحمــل شــركة األحســاء إلــى تكاليــف إضافيــة خاصــة باســتهالك وتشــغيل تلــك األصــول.
فــي حــال تحققــت أي مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه ،فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ١٤-٢-٢المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية في المنشآت الصحية

تعــد المنشــآت الصحيــة عرضــة لتفشــي األمــراض المعديــة بشــكل مســتمر ،وشــهدت األعــوام 2019م و2020م و2021م تفشــي لفيــروس كورونــا
المســتجد علــى نطــاق واســع مــن المنشــآت الصحيــة حــول العالــم ،ممــا اســتدعى إلــى إغــاق تلــك المنشــآت الصحيــة بشــكل مؤقــت حتــى أن يتــم عــزل
وتعقيــم المنشــأة الصحيــة بشــكل كامــل .يجــدر بالذكــر أنــه يتطلــب علــى المنشــاة الصحيــة تطبيــق بروتوكــوالت داخليــة تختــص بمكافحــة العــدوى داخــل
أماكــن تقديــم الرعايــة الصحيــة (ســوا ًء مــن مريــض إلــى مريــض آخـ ٍـر ،أو مــن المرضــى للطاقــم الصحــي ،أو مــن الطاقــم الصحــي إلــى المرضــى ،أو
فيمــا بيــن أعضــاء الطاقــم الصحــي نفســه) وتوضــح تلــك البروتوكــوالت ســبل الوقايــة مــن العــدوى ومنهــا (اتخــاذ التدابيــر الصحيــة لنظافــة اليديــن،
التنظيــف والتطهيــر المســتمر للمنشــأة ومرافقهــا ،التعقيــم والتطعيــم الالزميــن ،والمراقبــة المســتمرة للعــدوى وتتبــع مصادرهــا) ،باإلضافــة إلــى تطبيــق
إجــراءات الرقابــة والتحقيــق فــي انتشــار العــدوى المشــتبه بهــا داخــل مناطــق تقديــم الرعايــة الصحيــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى شــركة
األحســاء تطبيــق بروتوكــوالت داخليــة تختــص بمكافحــة العــدوى فــي جميــع األوقــات ،حيــث أنــه يوجــد خطــر مســتمر بتفشــي أمــراض معديــة داخــل
المستشــفى الــذي تديــره شــركة األحســاء ممــا قــد يــؤدي إلــى إغالقــه إمــا بشــكل جزئــي و/أو بشــكل كامــل لفتــرات طويلــة و/أو قصيــرة ،ممــا ســيكون
لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا.
 ١٥-٢-٢المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمــد شــركة األحســاء علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا ،حيــث تعتبــر نظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات مــن العناصــر
الرئيســية فــي تشــغيل وإدارة مرافــق الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام .وال تضمــن شــركة األحســاء بأنهــا ســتكون قــادرة علــى صيانــة نظــم أنظمــة تقنيــة
المعلومــات التــي تعتبــر ضروريــة إلدارة عملياتهــا التشــغيلية والماليــة بصــورة مســتمرة نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا حاجــة شــركة األحســاء إلــى تحديــد
أولويــات نفقاتهــا ،ومــدى توفــر التحديثــات أو التعديــات الضروريــة لتلــك النظــم فــي الســوق ،أو عــدم حصولهــا علــى استشــارة فنيــة صحيحــة مــن
الجهــات المــوردة أو المشــغلة لهــا ،وســوف يــؤدي عــدم تمكــن شــركة األحســاء مــن االســتخدام الفعــال ألنظمــة تقنيــة المعلومــات أو المحافظــة عليهــا
إلــى تعطيــل فــي الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا شــركة األحســاء و/أو عــدم قــدرة شــركة األحســاء علــى إدارة عملياتهــا الماليــة والمحاســبية بشــكل
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صحيــح ،وهــو مــا ســوف ينعكــس ســلباً علــى أعمــال شــركة األحســاء وأدائهــا المالــي والتشــغيلي .وقــد تتعــرض شــركة األحســاء لمخاطــر تعطــل هــذه
األنظمــة فــي أي وقــت مــن األوقــات ،بمــا فيهــا انهيــار النظــام و/أو فشــل أنظمــة الحمايــة و/أو حــدوث اختــراق لألنظمــة و/أو تعــرض األنظمــة
لفيروســات اإللكترونيــة و/أو وقــوع أخطــاء بشــرية و/أو حصــول كــوارث طبيعيــة و/أو وقــوع الحرائــق و/أو حــدوث أخطــاء االتصــال و/أو عــدم توفــر
العمالــة الماهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة وإدارتهــا .إن فشــل شــركة األحســاء فــي المحافظــة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا و/أو
فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ١٦-٢-٢مخاطر السيولة

بلغــت نســبة التــداول (وهــي أحــد النســب الماليــة المتعلقــة بالســيولة وتقيــس مــدى قــدرة شــركة مــا علــى ســداد التزاماتهــا قصيــرة األجــل مــن خــال
أصولهــا المتداولــة وتقــاس عــن طريــق قســمة إجمالــي األصــول المتداولــة علــى إجمالــي الخصــوم المتداولــة) لشــركة األحســاء كمــا فــي  31ديســمبر
2019م  2.98مــرة وبلغــت فــي  31ديســمبر 2020م  2.58مــرة ،وكمــا بلغــت نســبة النقــد (وهــي أحــد النســب الماليــة المتعلقــة بالســيولة وتقيــس مــدى
قــدرة شــركة مــا علــى ســداد التزاماتهــا قصيــرة األجــل مــن خــال النقــد ومــا فــي حكمــه وتقــاس عــن طريــق قســمة إجمالــي النقــد ومــا فــي حكمــه علــى
إجمالــي الخصــوم المتداولــة) لشــركة األحســاء كمــا فــي  31ديســمبر 2019م  0.30مــرة وبلغــت فــي  31ديســمبر 2020م  0.03مــرة .وتجــدر اإلشــارة
إلــى أنــه تتطلــب عمليــات شــركة األحســاء وجــود ســيولة كافيــة لتمويــل أعمالهــا التشــغيلية ونفقاتهــا الرأســمالية المســتقبلية .وفــي حــال عــدم قــدرة
مجموعــة شــركة األحســاء االحتفــاظ بمــوارد نقديــة كافيــة أو تأميــن التمويــل فــي المســتقبل ،فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .وتتمثــل مخاطــر الســيولة
فــي عــدم تمكــن شــركة األحســاء مــن الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها و/أو عــدم تمكنهــا مــن إعــادة هيكلــة قروضهــا و/أو عــدم تمكنهــا مــن الوفــاء
بالتزامــات الســيولة إال عــن طريــق تكبــد تكلفــة عاليــة .قــد ال تتمكــن شــركة األحســاء مــن الحصــول علــى تمويــل إضافــي فــي المســتقبل إذا لــزم األمــر
و/أو قــد ال تتمكــن مــن تقديــم الضمانــات الكافيــة والمطلوبــة مــن المموليــن للحصــول علــى التمويــل الــازم .وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة شــركة
األحســاء المحافظــة علــى معــدالت ســيولة عاليــة فــي المســتقبل ،كمــا ال يوجــد مــا يضمــن مقــدرة شــركة األحســاء علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد
االســتحقاق .وفــي حــال عــدم تمكــن شــركة األحســاء مــن توفيــر ســيولة كافيــة مســتقب ً
ال لتغطيــة أعمالهــا التشــغيلية ونفقاتهــا الرأســمالية ،إمــا عــن
طريــق مواردهــا الداخليــة أو عــن طريــق الحصــول علــى تمويــل خارجــي ،فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ١٧-٢-٢المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظف غير السعوديين

وافقــت الحكومــة علــى عــدد مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى تنفيــذ إصالحــات شــاملة فــي ســوق العمــل فــي المملكــة ،بالتزامــن مــع فــرض رســوم
إضافيــة علــى كل عامــل غيــر ســعودي يعمــل لــدى الجهــات والشــركات الســعودية اعتبــاراً مــن 1439/4/14هـــ الموافــق 2018/1/1م ،باإلضافــة إلــى
زيــادة رســوم إصــدار تصاريــح اإلقامــة ورســوم التجديــد لألســر غيــر الســعودية (والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ اعتبــاراً مــن 1438/10/7هـــ الموافــق
2017/7/1م) ،مــع العلــم أنــه يتــم تحديــد الرســوم بنــاء علــى نســبة الســعودة فــي المنشــأة ،أي أنهــا عرضــة للزيــادة و/أو النقصــان بحســب تلــك
المتغيــرات .وقــد بلغــت تكاليــف رســوم الموظفيــن غيــر الســعوديين لشــركة األحســاء مبلــغ  6٫715٫100ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2020م مقارنــة بمبلــغ  5٫214٫048ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،وقــد مثلــت تكاليــف الرســوم الحكوميــة
الخاصــة بالموظفيــن غيــر الســعوديين لشــركة األحســاء مــا يقــارب ( )%2و( )%3مــن إيــرادات شــركة األحســاء للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2019م و2020م ،علــى التوالــي .ومــن المتوقــع خــال العــام الجــاري أن تصــل الرســوم إلــى  6٫735٫168ريــال ســعودي وذلــك للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد يترتــب علــى زيــادة رســوم إصــدار تصاريــح اإلقامــة وتجديدهــا زيــادة تكاليــف المعيشــة،
ممــا قــد يــؤدي إلــى قيــام العامــل األجنبــي إلــى البحــث عــن فرصــة عمــل فــي بلــدان أخــرى بتكلفــة معيشــة أقــل .وفــي هــذه الحالــة ،ســيكون مــن الصعــب
علــى شــركة األحســاء االحتفــاظ بموظفيهــا غيــر الســعوديين وقــد تضطــر شــركة األحســاء إلــى تحمــل رســوم حكوميــة إضافيــة تتعلــق بإصــدار وتجديــد
تصاريــح اإلقامــة للموظفيــن غيــر الســعوديين وأفــراد أســرتهم ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ١٨-٢-٢المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

تخضــع شــركة األحســاء فــي إدارتهــا وتيســير أعمالهــا ونشــاطاتها المختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة
تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المقفلــة .ويفــرض نظــام الشــركات بعــض المتطلبــات المتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة الشــركات
المســاهمة المقفلــة والتــي يجــب علــى شــركة األحســاء االلتــزام بهــا ،ويســتوجب ذلــك أن تقــوم شــركة األحســاء ببعــض اإلجــراءات لاللتــزام بتلــك
المتطلبــات .كمــا فــرض نظــام الشــركات عقوبــات صارمــة علــى مخالفــة أحكامــه ،وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض شــركة األحســاء إلــى مثــل
هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام (علــى ســبيل المثــال نــص نظــام الشــركات علــى أن كل شــركة أو مســؤول فــي شــركة ال يراعــي
تطبيــق األنظمــة والقــرارات المرتبطــة بعمــل الشــركة ونشــاطها وال يمتثــل للتعليمــات أو التعاميــم أو الضوابــط التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة ،وذلــك
دون إبــداء ســبب معقــول لذلــك فإنــه يعاقــب بغرامــة ال تزيــد علــى خمســمائة ألــف ( )500٫000ريــال ســعودي) ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة
األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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 ١٩-٢-٢المخاطر المتعلقة بالقضايا المحتملة

تتعــرض شــركة األحســاء لمخاطــر التقاضــي فــي مــا يتعلــق بأعمالهــا وعملياتهــا مــع العديــد مــن األطــراف ،بمــا فــي ذلــك المرضــى أو العمــاء أو
المورديــن أو الموظفيــن أو المســاهمين أوالجهــات التنظيميــة .كمــا أن إجــراءات التقاضــي غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا وقــد ال تصــب نتائجهــا فــي مصلحــة
شــركة األحســاء .كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم ،شــركة األحســاء ليســت طر ًفــا فــي أي إجــراءات قضائيــة حاليــة .وليــس هنــاك مــا يضمــن أن شــركة
األحســاء لــن تواجــه أي إجــراءات تقاضــي فــي المســتقبل ،كمــا ســيكون ألي نتيجــة غيــر مواتيــة فــي أي إجــراءات قانونيــة وتنظيميــة مســتقبلية أو
تكاليــف تقاضــي عاليــة تتكبدهــا شــركة األحســاء للدفــاع عــن مثــل هــذه المطالبــات أعبــاء ماليــة كبيــرة علــى شــركة األحســاء ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي
علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ٢٠-٢-٢المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة

تخضــع شــركة األحســاء ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك .وتســتحق الــزكاة بواقــع ( )٪2.5مــن الوعــاء الزكــوي التقريبــي أو صافــي الربــح
المعــدل ،أيهمــا أعلــى طبقــا ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالمملكــة .إن أهــم مكونــات الوعــاء الزكــوي لــكل شــركة وفقـاً ألنظمــة الــزكاة
تتكــون بشــكل رئيســي مــن حقــوق المســاهمين ومخصصــات ،وقــروض طويلــة األجــل وصافــي الربــح المعــدل مخصومـاً منهــا صافــي القيمــة الدفتريــة
للعقــارات والمصانــع واالســتثمارات وبعــض البنــود األخــرى .بلــغ رصيــد مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل كمــا فــي القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء
لالســتثمار مبلــغ  2٫881٫963ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،وقدمــت شــركة األحســاء اإلقــرارات الزكويــة إلــى هيئــة الــزكاة والضريبــة
والجمــارك عــن كافــة األعــوام منــذ تأسيســها حتــى عــام 2019م ،وســددت المســتحق عليهــا بموجــب تلــك اإلقــرارات .كمــا حصلــت علــى الشــهادات
الزكويــة عــن كافــة األعــوام الســابقة ولديهــا شــهادة زكاة ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 2022/04/30م .كمــا اســتلمت شــركة األحســاء الربــوط الزكويــة
لكافــة األعــوام الســابقة حتــى عــام 2017م ،حيــث ال يــزال الربــط الخــاص بالســنوات 2018م و2019م قيــد الدراســة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة
والجمــارك .ولــم تقــم شــركة األحســاء بأخــذ أي مخصصــات تتعلــق بــأي فروقــات محتملــة ناتجــة عــن احتســاب مبالــغ الــزكاة مــن قبــل شــركة األحســاء
واحتســاب مبالــغ الــزكاة النهائيــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك .يجــدر بالذكــر ،أنــه فــي حــال إصــدار قــرارات تتعلــق بمســائل ضريبيــة
وزكويــة تٌلــزم شــركة األحســاء بدفــع فروقــات و/أو غرامــات ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائجهــا -ال ســيما
بــأن شــركة األحســاء لــم تقــم بأخــذ مخصصــات تتعلــق بالفروقــات الزكويــة -وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وربحيــة
ســهمها .إضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه مــن المحتمــل أن تنشــأ التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى مســاهمي شــركة األحســاء فــي المملكــة أو خارجهــا نتيجــة
صفقــة االســتحواذ أو بســبب التصــرف فــي ملكيــات المســاهمين فــي الشــركة أو ألي ســبب آخــر ،مــع مراعــاة أي اســتثناءات أو إعفــاءات ضريبيــة أو
زكويــة (بمــا فــي ذلــك االلتــزام باإلفصــاح عــن صفقــة االســتحواذ للجهــات الضريبيــة والزكويــة ذات العالقــة داخــل المملكــة أو خارجهــا أو ســداد أي
التزامــات ضريبيــة أو زكويــة قــد تنشــأ بســبب صفقــة االســتحواذ) .ومــع ذلــك ،فمــن غيــر المتوقــع أن يــؤدي إصــدار أســهم العــوض الخاصــة بصفقــة
االســتحواذ إلــى نشــوء التــزام برســوم اإليــرادات أو مــا يشــابهها فــي المملكــة (وهــي الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة
فــي بعــض البلــدان مقابــل إصــدار أســهم جديــدة) .وال تنــص أنظمــة الــزكاة والضرائــب فــي المملكــة علــى مــا يســمح بتأجيــل دفــع الــزكاة والضرائــب
علــى عمليــات االســتحواذ .وال يمكــن أن تؤكــد الشــركة بــأن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لــن تقــوم بفــرض أي التزامــات علــى صفقــة االســتحواذ.
ويمكــن أن تتعامــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مــع صفقــة االســتحواذ علــى أنهــا نقــل ألصــول شــركة األحســاء والتزاماتهــا إلــى الشــركة بســعر
الســوق الســائد لتلــك األصــول وااللتزامــات كمــا فــي تاريــخ إتمــام صفقــة االســتحواذ وتقــوم بفــرض التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى الشــركة أو شــركة
األحســاء ألي ســبب قــد ينتــج مــن هــذا النقــل ،وســتكون الشــركة وشــركة األحســاء ملزميــن بســداد تلــك االلتزامــات التــي قــد تنشــأ .ونظــراً لمرونــة
أنظمــة الــزكاة والضرائــب وتغييرهــا مــن حيــن إلــى آخــر ،فقــد يتع ـ ّرض حملــة أســهم الشــركة لزيــادة الضرائــب المفروضــة عليهــم بســبب إصــدار
أنظمــة ضريبيــة جديــدة أو تعديــل األنظمــة واللوائــح الضريبيــة الســارية أو نتيجــة للممارســات الضريبيــة أو التفســيرات المعلنــة أو غيــر المعلنــة
مــن جانــب الجهــات الضريبيــة ذات العالقــة ألنظمــة الضريبــة المحليــة المنطبقــة أو االتفاقيــات الثنائيــة أو االتفاقيــات الدوليــة أو بســبب الســوابق
القضائيــة فــي المحاكــم ذات الصلــة .فــي حــال تحقــق أي مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه ،فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .ويفضــل لمســاهمي الشــركة مناقشــة
أوضاعهــم الزكويــة والضريبيــة مــع مستشــاريهم المالييــن والضريبييــن.
 ٢١-٢-٢المخاطر المرتبطة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة

تتعامــل شــركة األحســاء فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذوي عالقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســاهمين ،ويوضــح الجــدول التالــي
التعامــات الهامــة مــع األطــراف ذات العالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،و  31ديســمبر 2020م:
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جدول ( :)12-٢التعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2019م ،و  31ديسمبر 2020م

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

2019م
(بالرياالت
السعودية)

2020م
(بالرياالت
السعودية)

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة
الشركة

بدالت أعضاء مجلس
اإلدارة

275٫000

425٫000

كبار موظفي اإلدارة

كبار موظفي الشركة

رواتب ومزايا

5٫916٫699

6٫254٫673

شركة السالم للخدمات الطبية

شركة شقيقة

مصاريف بالنيابة عن
الشركة الشقيقة

471٫499

369٫825

شــركة العثمــان لإلنتــاج والتصنيــع
الزراعــي

شركة شقيقة

إيرادات

247٫302

109٫902

شــركة العثمــان لإلنتــاج والتصنيــع
الزراعــي

شركة شقيقة

مشتريات لمواد
غذائية لقسم المطبخ
في المستشفى

()263٫222

()248٫250

شركة تكوين المتطورة للصناعات

شركة شقيقة

إيرادات

42٫402

4٫923

شركة راشد سعد الراشد

شركة شقيقة

إيرادات

336

-

الطرف ذو العالقة

وفيما يلي جدول يوضح المطلوب من والمطلوب إلى جهات ذات عالقة كما المركز المالي لشركة األحساء في تاريخ  31ديسمبر 2020م
جدول ( :)13-٢المطلوب من والمطلوب إلى جهات ذات عالقة كما المركز المالي لشركة األحساء في تاريخ  31ديسمبر 2020م

طبيعة العالقة

رصيد مطلوب من أطراف
ذات عالقة
(بالرياالت السعودية)

رصيد مطلوب إلى أطراف
ذات عالقة
(بالرياالت السعودية)

شركة السالم للخدمات الطبية

شركة شقيقة

841٫324

-

شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعة

شركة شقيقة

183٫505

43٫932

شركة تكوين المتطورة للصناعات

شركة شقيقة

28٫511

-

شركة أيان لالستثمار (سابقاً :شركة
األحساء للتنمية)

شركة شقيقة

1٫745

-

شركة راشد سعد الراشد

شركة شقيقة

336

-

-

1٫055٫421

43٫932

الطرف ذو العالقة

اإلجمالي

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة فــي المســتقبل علــى أســس تجاريــة بحتــة أو لــم يتــم
الموافقــة علــى بعــض هــذه التعامــات واالتفاقيــات مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة األحســاء فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال شــركة
األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلبا علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا (لمزيــد
مــن التفاصيــل حــول التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )5المعلومــات الماليــة  -مناقشــة اإلدارة وتحليلهــا للمركــز
المالــي ونتائــج عمليــات شــركة األحســاء» مــن هــذا التعميــم).
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 ٣-٢المخاطر المتعلقة بصفقة االستحواذ
 ١-٣-٢المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية وعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من صفقة االستحواذ

ترتبــط معظــم مبــررات صفقــة االســتحواذ والموضحــة فــي القســم رقــم (« )3-4دوافــع االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى الشــركة» مــن هــذا التعميــم،
ٍ
بتوقعـ ٍ
ـات مسـ
ـتقبلية ال يمكــن إعطــاء تأكيــدات علــى تحققهــا أو تح ّقــق أي مــن النتائــج المرجــوة منهــا حيــث تتمثــل أحــد المخــا طــر المرتبطــة بصفقــة
االســتحواذ فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى تحقيــق فــرص النمــو المســتهدفة والفوائــد األخــرى خــال المــدة المتوقعــة أو وفــق اآلليــة المتوقعــة حاليـاً
(أو عــدم قــدرة الشــركة علــى تحقيقهــا بــأي شــكل مــن األشــكال) .كمــا يحتــوي هــذا التعميــم علــى بيانــات ومعلومــات مســتقبلية تتعلــق بشــركة األحســاء
وتوقعــات مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) فيمــا يختــص بصفقــة االســتحواذ ،مــع العلــم بــأن هــذه البيانــات
والمعلومــات قائمــة علــى التوقعــات والتقديــرات والتصــورات والمعلومــات المتاحــة حاليـاً لــدى مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر األطــراف ذوي العالقــة
بصفقــة االســتحواذ) .وتشــمل هــذه البيانــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر معلومــات عــن اســتراتيجيات وخطــط وأهــداف ومصروفــات وتوقعــات
وافتراضــات تتعلــق بشــركة األحســاء .وتعكــس هــذه البيانــات الرؤيــة الحاليــة فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية لشــركة األحســاء ولكنهــا ال تشــكل
ضمانـاً لــأداء المســتقبلي أو االتســاق مــع الخطــط االســتراتيجية المســتقبلية للشــركة .وقــد تتضمــن هــذه البيانــات بعــض المخاطــر والحــاالت التــي ال
يمكــن التنبــؤ بهــا .كمــا تعتمــد بعــض البيانــات المســتقبلية علــى افتراضــات فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية ،وعليــه ،قــد يثبــت عــدم صحــة أو دقــة
أيـاً مــن االفتراضــات التــي تــم اســتخدامها .وقــد تــؤدي عــدة عوامــل إلــى اختــاف توقعــات شــركة األحســاء اختالفـاً جوهريـاً عــن أي نتائــج و/أو أداء
و/أو إنجــازات مســتقبلية يشــار إليهــا صراحـ ًة و/أو ضمنـاً فــي البيانــات المســتقبلية .وتشــمل هــذه العوامــل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:
التغييــرات فــي األوضــاع الحاليــة فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا وتبعاتهــا الصحيــة ،التغيــرات فــي الظــروف التجاريــة واالقتصاديــة والسياســية العامــة
فــي المملكــة ،تعديــل األنظمــة والسياســات الحكوميــة أو أي أنشــطة حكوميــة أو شــبه حكوميــة أخــرى فــي المملكــة ،وجــود بيئــة ذات أســعار تنافســية
غيــر متوقعــة ،حــدوث التغيــرات فــي ســعر صــرف العمــات وســعر الفائــدة ومعــدل التضخــم ،حــدوث تعديــات فــي االســتراتيجية التجاريــة لشــركة
األحســاء والعديــد مــن العوامــل األخــرى غيرهــا .يجــدر بالذكــر أنــه ،ترتبــط العديــد مــن هــذه العوامــل باالقتصــاد الكلــي وعليــه ،تعتبــر تلــك العوامــل
خارجــة عــن ســيطرة شــركة األحســاء .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة اختالفـاً جوهريـاً عــن النتائــج المبنيــة علــى التوقعــات أو التصــورات أو التقديــرات
أو الخطــط المســتقبلية وذلــك فــي حــال تحقــق أي مــن هــذه المخاطــر فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه بتاريــخ 2020/02/03م أعلنــت
الشــركة علــى موقــع تــداول أنــه صــدر قــرار الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بالموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بملــغ  247.320.690ريــال ســعودي
(عــن طريــق إصــدار  24.732.069ســهم عــادي جديــد) وذلــك لغــرض االســتحواذ علــى كامــل حصــص الشــركاء فــي شــركة الســام للخدمــات الطبيــة
وتمتلك شـــركة السالم للخدمـــات الطبيـــة مستشـــفى السالم ،مكـــون مـــن ستة عشر طابـــق وبطاقـــة اســـتيعابية تصـل إلى  495سرير ،وكان مـن المتوقـع
أن يتـــم بـــدء التشـــغيل التجـــاري لمستشــفى الســام فـــي شـــهر ينايـــر مـــن عـــام 2020م .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ذكــر تقريــر مجلــس إدارة الشــركة عــن
العــام 2020م أنــه الزال مستشــفى الســام تحــت االنشــاء ومــن المتوقــع أن يتــم افتتــاح مستشــفى الســام خــال الربــع الرابــع للعــام 2021م .تجــدر
اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد تأخــر فــي موعــد افتتــاح مستشــفى الســام ،حيــث كان مــن المفتــرض أن يتــم بــدء التشــغيل التجــاري لــه فــي شــهر ينايــر مــن
العــام 2020م وتــم تأجيلــه إلــى الربــع الرابــع لعــام 2021م .وعليــه ،تجــدر اإلشــارة إلــى الخطــر المتعلــق بعــدم إتمــام مشــاريع التوســعة و/أو المشــاريع
الجديــدة ســواء لشــركة الســام للخدمــات الطبيــة و/أو شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة و/أو أي مــن مشــاريع الشــركة الحاليــة و/أو المســتقبلية
فــي المواعيــد المحــددة لهــا ،حيــث ينتــج عــن ذلــك تكبــد تكاليــف إضافيــة و/أو تأخــر فــي تحقيــق عوائــد ماليــة كان مــن المفتــرض تحقيقهــا وبالتالــي
التأثيــر ســلباً علــى الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 ٢-٣-٢المخاطر المرتبطة باالعتماد على البيانات غير الواردة في هذا التعميم

قــد تتنــاول بعــض المصــادر اإلشــارة إلــى تفاصيــل شــركة األحســاء وصفقــة االســتحواذ بشــكل مفصــل والتــي قــد ال تفصــح عــن العديــد مــن المخاطــر
ذات العالقــة الــواردة فــي هــذه التعميــم .وينبغــي علــى المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى هــذه المصــادر بمفردهــا أو االعتمــاد عليهــا مــن األســاس .كمــا
ينبغــي علــى المســاهمين أخــذ جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم فــي االعتبــار قبــل التصويــت علــى قــرار زيــادة رأس مــال الشــركة .كمــا قــد
تشــمل هــذه المصــادر أو غيرهــا تصريحــات لــم تُنســب بشــكل مباشــر و/أو قــد تنســب بصــورة غيــر صحيحــة إلــى أعضــاء فــي مجلــس إدارة الشــركة
ولمســؤوليها و/أو موظفيهــا ،و/أو قــد تشــمل تقاريــر غيــر صحيحــة عــن تصريحــات قدمهــا و/أو قــد يقدمهــا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة (مــن غيــر
األطــراف ذوي العالقــة بصفقــة االســتحواذ) و/أو مســؤوليها و/أو موظفيهــا ،و/أو قــد تشــمل تلــك المصــادر تصريحــات مضللــة بســبب إغفــال ذكــر
معلومــات قدمتهــا الشــركة و/أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا و/أو مســؤوليها و/أو موظفيهــا .لذلــك ينبغــي أن يعتمــد المســاهمين فقــط علــى المعلومــات
الــواردة فــي هــذا التعميــم عنــد اتخــاذ أي قــرار بشــأن قبــول زيــادة رأس مــال الشــركة و/أو عــدم قبــول ذلــك ،كمــا يجــب علــى المســاهمين – فــي حــال
وجــود شــك مــا حــول صفقــة االســتحواذ وزيــادة رأس المــال الحصــول علــى استشــارة خاصــة مــن قبــل مستشــار مالــي مســتقل مرخّ ــص لــه مــن قبــل
الهيئــة.
 ٣-٣-٢المخاطر المرتبطة بإنهاء اتفاقية شراء األسهم من قبل مساهمي شركة األحساء البائعين

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تعــد مــن الخطــوات الرئيســية الالزمــة لزيــادة رأس مــال الشــركة لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة وإدراج األســهم
الجديــدة توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم
لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن فــي الشــركة ،وقــد تــم اإلعــان عــن توقيــع االتفاقيــة بتاريــخ 1442/09/06هـــ (الموافــق 2021/04/18م) .ووف ًقــا
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للبنــود والشــروط الجوهريــة لالتفاقيــة والموضحــة فــي القســم رقــم ( « )4-6ملخــص جميــع العقــود واالتفاقيــات الجوهريــة الخاصــة بصفقــة زيــادة
رأس المــال للغــرض المفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم» مــن هــذا التعميــم ،يجــوز لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال انخفــاض
متوســط ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة لمــدة خمســة ( )5أيــام متتاليــة عــن مبلــغ  16٫08ريــال ســعودي ،وذلــك فــي أي وقــت بيــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة
والتاريــخ الــذي يقــع قبــل يوميــن ( )2مــن التاريــخ المحــدد الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة للتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ .وعليــه،
فإنــه تجــدر اإلشــارة إلــى الخطــر المســتمر المتمثــل فــي إمكانيــة إنهــاء االتفاقيــة مــن قبــل مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن فــي حــال انخفــاض
متوســط ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة عــن مــا هــو متفــق عليــه ،والمذكــور أعــاه .وفــي حــال إنهــاء اتفاقيــة شــراء األســهم بنــاء علــى ذلــك ،فلــن تســتطيع
الشــركة تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ والمذكــورة فــي القســم رقــم (« )3-4دوافــع االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى الشــركة» مــن
هــذا التعميــم.
 ٤-٣-٢المخاطر المرتبطة بامتناع العميل الرئيسي عن منح موافقته على اإلفصاح في تعميم المساهمين هذا
عن تفاصيل االتفاقيات المبرمة بينه وبين شركة األحساء

أبرمت شركة األحساء اتفاقيتيــن مع العميــل الرئيسي تقوم بموجبها بتقديم خدمــات الرعاية الصحية المشمولة بموجب هاتين االتفاقيتين .وتجدر
اإلشارة إلى أن كلتا االتفاقيتين تتضمن بنوداً تتعلق بسرية بنودها والمعلومات الواردة فيها وعدم جواز اإلفصــاح عن أي منها إال بعد الحصــول على
موافقة العميل الرئيسي الخطية .إضافة إلى ذلك فقد تضمنت الشروط المسبقة التفاقية شراء األسهم على شرط إشعار العميل الرئيسي بصفقة
االستحــواذ والحصـــول على موافقتـــه لإلفصـــاح في تعميم المساهميــن هذا عن تفاصيل االتفاقية المبرمة بينــه وبين شركة األحساء ،والتي امتنع
العميل الرئيسي عن منحهــا لشركة األحساء (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية شراء األسهم والشروط المتعلقة بها ،يرجى مراجعة القسم ()5-6
«البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية شراء األسهم» من هذا التعميم).
 5-3-2المخاطر المتعلقة بتقييم سعر سهم الشركة وارتفاعه في السوق مقارنة بسعر سهم الشركة المتفق
عليه في اتفاقية االستحواذ

بحســب اتفاقيــة شــراء األســهم ،اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم ســعر ســهم الشــركة لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة  16.08ريال ســعودي للســهم
الواحــد وذلــك بنــاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســعر ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة لمــدة ( )60يــوم تــداول الســابقة لإلعــان عــن بدايــة
المفاوضــات مــع مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن علــى صفقــة االســتحواذ ،خــال فتــرة التــداول مــا بيــن  2020/09/28إلــى  .2020/12/20وبنــاء
علــى ذلــك تــم احتســاب عــدد األســهم التــي ســوف تصــدر فــي الشــركة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن بعــدد ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة
آالف ومئتــان وتســعة وخمســون ( )6.904.259ســهم عــادي (ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة التقييــم ،يرجــى مراجعــة القســم« 5-4تقييــم شــركة
األحســاء» مــن هــذا التعميــم) .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد االتفــاق علــى ســعر ســهم الشــركة الموضــح أعــاه ،تــم اســتكمال إجــراءات الصفقــة األخــرى
(مثــل اتفاقيــة شــراء األســهم ومناقشــة شــروطها التجاريــة والقانونيــة ،اســتكمال إجــراءات تجهيــز المســتندات المطلوبــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة
للحصــول علــى الموافقــات الالزمــة ،والبــدء فــي مراجعــة المســتندات مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ويشــمل ذلــك اســتالم طلبــات إضافيــة
و/أو تعديــات علــى الطلبــات الحاليــة ،وغيرهــا مــن المتطلبــات االعتياديــة لجميــع عمليــات االندمــاج واالســتحواذ التــي تتــم عــن طريــق إصــدار أســهم
جديــدة .خــال تلــك الفتــرة مــا بيــن االتفــاق علــى ســعر الســهم ،وتوقيــع اتفاقيــة االســتحواذ واســتكمال اإلجــراءات المطلوبــة الكتمــال الصفقــة ،شــهد
ســعر ســهم الشــركة ارتفاعـاً ملحوظـاً فــي الســوق حيــث بلــغ ســعر ســهم الشــركة كمــا فــي تاريــخ 2021/08/٣٠م مبلــغ وقــدره ٢٥٫٨٥ريــال ســعودي (أي
زيــادة قدرهــا  %6٠٫٨عــن الســعر المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة شــراء األســهم) .يوضــح الجــدول التالــي ســعر ســهم الشــركة فــي فتــرات مختلفــة بالمقارنــة
مــع ســعر ســهم الشــركة المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة شــراء األســهم.
جدول ( :)14-٢سعر سهم الشركة في فترات مختلفة بالمقارنة مع سعر سهم الشركة المتفق عليه في اتفاقية شراء األسهم
الحدث

سعر السهم
(ريال سعودي)

نسبة الفرق مقارنة بسعر سهم الشركة
المتفق عليه في اتفاقية شراء األسهم

المســودة األولــى التفاقيــة شــراء األســهم
(بتاريــخ 2021/01/26م)

18.54

%15.3

عنــد توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم (بتاريــخ
2021/04/15م)

20.08

%24.9

ســعر ســهم الشــركة فــي أقــرب تاريــخ إغــاق
(بتاريــخ 2021/08/30م)

25.85

%60.8
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر ســهم الشــركة عرضــة للزيــادة أو االنخفــاض حتــى تاريــخ اكتمــال صفقــة االســتحواذ (أي التاريــخ الــذي تتــم فيــه إصــدار
األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن) ،ولــم تنــص اتفاقيــة شــراء األســهم علــى أنــه ســوف يتــم تغييــر عــدد األســهم الجديــدة
بنــاء علــى ذلــك ،كونــه تــم اعتمــاد ســعر ســهم الشــركة وتقييــم شــركة األحســاء كمــا فــي اتفاقيــة شــراء األســهم الموقعــة بتاريــخ 2021/04/15م (االتفــاق
النهائــي للمضــي قدمـاً فــي صفقــة االســتحواذ) .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال اعتمــاد ســعر الســهم كمــا فــي تاريــخ 2021/08/30م ســوف تصبــح
األســهم الجديــدة الصــادرة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ( )4.294.796ســهم عــادي (عوضـاً عــن ( )6.904.259ســهم عــادي والتــي تــم
االتفــاق عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء األســهم) .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســيتم االعتمــاد علــى ســعر ســهم الشــركة المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة شــراء األســهم،
وبالتالــي ســوف يتــم إصــدار ( )6.904.259ســهم عــادي لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ،وعليــه ســوف يتــم تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم
الشــركة الحاليــة والبالغــة ( )73.732.069ســهم عــادي ،باإلضافــة إلــى األســهم الجديــدة (والبالغــة  6.904.259ســهم عــادي) وبإجمالــي عــدد أســهم
للشــركة بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ يبلــغ ( )80.636.328ســهم عــادي .ولــن يتــم تقســيم األربــاح المســتقبلية علــى عــدد أســهم الشــركة فــي حــال
تــم اعتمــاد ســعر ســهم الشــركة فــي تاريــخ 2021/08/30م والــذي فــي حــال كان معتمــداً ســيصبح إجمالــي عــدد أســهم الشــركة بعــد إتمــام صفقــة
االســتحواذ ( )78.026.865ســهم عــادي (عــدد األســهم الحاليــة 73.732.069ســهم عــادي مضافـاً إليــه األســهم الجديــدة بنــاء علــى ســعر ســهم الشــركة
البالــغ  25.85ريــال ســعودي ،أي  4.294.796ســهم عــادي) .وبالتالــي فــإن عــدم االعتمــاد علــى ســعر ســهم الشــركة كمــا فــي تاريــخ 2021/08/30م
وفــي حــال اســتمرار ارتفــاع ســعر ســهم الشــركة فــي تــداول مقارنــة بســعر ســهم الشــركة المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة شــراء األســهم قبــل إتمــام صفقــة
االســتحواذ ،يــؤدي إلــى تقســيم األربــاح علــى عــدد أكبــر مــن األســهم ،أي يــؤدي انخفــاض ربحيــة كل ســهم للمســاهمين الحالييــن علــى خلفيــة أنــه ســيتم
تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم أكثــر.
 6-3-2المخاطر المرتبطة برأي المستشار المالي حيال تقييم صفقة االستحواذ

قــدم المستشــار المالــي للشــركة (الجزيــرة كابيتــال) رأي ـاً حــول عدالــة التقييــم الخــاص بصفقــة االســتحواذ بتاريــخ 2021/08/03م .حيــث قدمــت
الجزيــرة كابيتــال رأيهــا الــذي يفيــد بعدالــة تقييــم صفقــة االســتحواذ مــن وجهــة نظــر ماليــة لشــركة أيــان لالســتثمار كمــا فــي تاريــخ تقديــم الــرأي،
وذلــك وفقـاً للعوامــل واالفتراضــات الموضحــة فــي ذلــك الــرأي .وحيــث أنــه لــن يتــم تحديــث الــرأي المقــدم مــن المستشــار المالــي للشــركة فإنــه ال
يوجــد مــا يضمــن أن يكــون للمستشــار المالــي نفــس الــرأي حــول عدالــة تقييــم صفقــة االســتحواذ فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
للشــركة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ ،وذلــك الحتماليــة تغييــر العوامــل واالفتراضــات التــي بنــي عليهــا الــرأي فــي تاريــخ تقديمــه ،فإنــه مــن الممكــن أن
تكــون قيمــة أســهم العــوض فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والخاصــة بصفقــة االســتحواذ أقــل أو أعلــى مــن القيمــة العادلــة
لشــركة األحســاء ،وذلــك الحتماليــة تغيــر العوامــل واالفتراضــات التــي بنــي عليهــا الــرأي فــي تاريــخ تقديمــه .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــرأي المقــدم
مــن المستشــار المالــي للشــركة كمــا فــي تاريــخ تقديمــه تضمــن بعــض االفتراضــات التــي ترتبــط بدقــة واكتمــال البيانــات والمــواد المقدمــة للمستشــار
المالــي للشــركة و/أو البيانــات التــي تمــت مناقشــته بهــا و/أو البيانــات المتاحــة للعمــوم التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل المستشــار المالــي للشــركة
(ولالطــاع علــى كافــة االفتراضــات التــي بنــي عليهــا الــرأي ،الرجــاء االطــاع علــى الملحــق رقــم ( « )5رأي المستشــار المالــي حيــال تقييــم صفقــة
االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم) .وبالتالــي ال يوجــد مــا يضمــن دقــة واكتمــال تلــك البيانــات والمعلومــات التــي تمــت مراجعتهــا ومناقشــتها مــن قبــل
المستشــار المالــي للشــركة ،والتــي بنــي عليهــا رأي المستشــار المالــي حيــال تقييــم صفقــة االســتحواذ.
 ٤-٢المخاطر المتعلقة بتغيير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية لألسهم
 ١-٤-٢مخاطر التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك

ســوف تتــم صفقــة االســتحواذ عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعمائة وســبعة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرين ألــف وســتمائة وتســعين
( )737٫320٫690ريــال ســعودي إلــى ثمانمائــة وســتة مليــون وثالثمائــة وثالثــة وســتين ألــف ومئتيــن وثمانيــن ( )806٫363٫280ريــال ســعودي .وبعــد
إصــدار األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ،ســنتخفض نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة (باســتثناء ملكيــة المباشــرة
والغيــر مباشــرة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن) مــن ( )%72.83إلــى ( )%66.59أي مــا يعــادل نســبة انخفــاض ( .)%6.24وبالتالــي ،ســتقل القــدرة
التصويتيــة لــكل مســاهم فــي الشــركة ،كمــا ســتقل قدرتهــم علــى التأثيــر فــي القــرارات التــي تتطلــب موافقــة مســاهمي الشــركة بمــا فيهــا اختيــار أعضــاء
مجلــس اإلدارة والقــرارات االســتراتيجية األخــرى الهامــة للشــركة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ســوف تنخفــض حصتهــم مــن صافــي أربــاح الشــركة كونهــا
ســوف تقســم علــى عــدد أكبــر مــن األســهم.
 ٢-٤-٢المخاطر المرتبطة بالسيطرة المحتملة من بعض المساهمين

عنــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ســتبلغ نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن مــن رأس مــال الشــركة (بشــكل مباشــر وبشــكل غيــر مباشــر)
نســبة ( ،)%33.41وســوف تمتلــك شــركة العثمــان القابضــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نســبة إجماليــة تعــادل ( )%30.64مــن رأس مــال الشــركة
(تشــكل نســبة ( )%20.98منهــا بشــكل مباشــر ونســبة ( )%9.66منهــا بشــكل غيــر مباشــر) ،حيــث كانــت تمتلــك قبــل زيــادة رأس المــال بشــكل مباشــر
وغيــر مباشــر نســبة إجماليــة تعــادل ( )%27.17مــن رأس مــال الشــركة (تشــكل نســبة ( )%16.60منهــا بشــكل مباشــر ونســبة ( )%10.57منهــا بشــكل غيــر
مباشــر) ،وعنــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ،ســوف تمتلــك شــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده نســبة ( )%1.08مــن رأس مــال الشــركة (ال تمتلــك
أســهم فــي الشــركة قبــل صفقــة االســتحواذ) ،وشــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده نســبة ( )%0.84مــن رأس مــال الشــركة (ال تمتلــك أســهم فــي
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الشــركة قبــل صفقــة االســتحواذ) ،وراشــد ســعد الراشــد نســبة ( )%0.84مــن رأس مــال الشــركة (ال يمتلــك أســهم فــي الشــركة قبــل صفقــة االســتحواذ).
كمــا ســيتمكن المســاهمين مــن التأثيــر علــى أعمــال الشــركة مــن خــال القــدرة علــى التأثيــر علــى القــرارات المتخــذة وعلــى موافقــات الجمعيــة العامــة
كالقــرارات المتعلقــة بتعييــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة و/أو قــرارات جوهريــة تتعلــق بأعمــال الشــركة و/أو توزيــع األربــاح و/أو تعديــل رأس المــال.
كمــا يجــدر بالذكــر ،أنــه تتمثــل القــوة التصويتيــة لشــركة العثمــان القابضــة  -خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة -بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر
بنســبة تعــادل ( )%27.17مــن رأس مــال الشــركة ،وتتمثــل القــوة التصويتيــة لألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة وهــم
كل مــن عبدالمحســن العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته ( ،))%14ولديــه نســبة ملكيــة مباشــرة فــي
الشــركة تبلــغ ( )%0.84ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة تبلــغ ( )%3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي ( .)%4.64وعبــداهلل
العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته ( ،))%14ولديــه نســبة ملكيــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ ()%0.84
ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة تبلــغ ( )%3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي ( .)%4.64وعليــه ،تمثــل القــوة التصويتيــة
لشــركة العثمــان القابضــة ولألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة  -مجتمعيــن  -نســبة تعــادل ( )%28.85فــي الشــركة قبــل
إتمــام صفقــة االســتحواذ ،ونســبة تعــادل ( )%32.17بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ .إلــى أنــه تجــدر اإلشــارة إلــى قيــام كل مــن شــركة العثمــان القابضــة
وعبدالمحســن العثمــان وعبــداهلل العثمــان وشــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بتقديــم تعهــد إلــى الشــركة يمتنعــون بموجبــه عــن التصويــت
علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة.
 ٣-٤-٢مخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق

قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب نتيجــة لصفقــة االســتحواذ ،أو نتيجــة لعوامــل أخــرى منهــا ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
مــا يلــي:
•التقلبات السلبية في أداء الشركة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها.
•التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية الربع سنوية أو السنوية.
•قيام محللي األوراق المالية بنشر تقارير بحثية عن الشركة أو منافسيها.
•ردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى.
•مخالفة الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين.
•استقالة موظفين رئيسيين.
•اتخاذ الشركة أو منافسيها قرارات مهمة واستراتيجية أو وجود تغييرات في استراتيجية العمل.
•وجود تغييرات في البيئة التنظيمية تؤثر على الشركة أو القطاع الصحي.
•وجود تغييرات في لوائح وسياسات المحاسبة المتبناة.
•اندالع أحداث إرهابية أو اندالع حروب أو ظهور فترات تنتشر فيها االضطرابات المدنية.
•ظهور الكوارث الطبيعية وغيرها.
•وجود تغييرات في أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.
وقــد يــؤدي حــدوث أي مــن المخاطــر المذكــورة ســابقاً أو العوامــل األخــرى إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق الماليــة بشــكل ملحــوظ .وبوجــه
عــام ،تشــهد الســوق الماليــة مــن آن ألخــر تقلبــات فــي األســعار وحجــم المعــروض .قــد تــؤدي التقلبــات الســوقية إلــى تقلبــات شــديدة فــي أســعار األســهم
ممــا يــؤدي بــدوره إلــى انخفــاض قيمــة األســهم فضـ ً
ا عــن تقلــب األســعار بصــورة أكبــر نتيجــة انخفــاض حجــم تــداول األســهم ممــا يؤثــر ســلباً علــى
اســتثمارات المســاهمين.
 4-4-2مخاطر بيع عدد كبير من األسهم من قبل مساهمي شركة األحساء البائعين و/أو عموم المساهمين

تمثــل نســبة زيــادة رأس المــال ( )٪9.4مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة رأس المــال ونســبة ( )٪8.6بعــد زيــادة رأس المــال ،وال يوجــد مــا يلــزم مســاهمي
شــركة األحســاء البائعيــن بعــدم بيــع األســهم الجديــدة التــي ســوف تصــدر لصالحهــم كعــوض لالســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة .وعليــه ،فإنــه تجــدر
اإلشــارة إلــى الخطــر المســتمر علــى الشــركة المتمثــل فــي بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال ،ال ســيما مــن قبــل كبــار
المســاهمين (بحيــث ســتبلغ إجمالــي نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة المباشــرة والغيــر مباشــرة ( )%30.64مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس
المــال) فــي الســوق الماليــة .كمــا ال يوجــد ضمــان بعــدم بيــع عــدد أســهم كبيــر مــن قبــل عمــوم المســاهمين فــي أي وقــت مــن األوقــات .وتجــدر اإلشــارة
إلــى إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم ســوف يؤثــر ســلبا علــى ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق .كمــا يجــدر بالذكــر بأنــه ال يخضــع المســاهمين البائعيــن
إلــى فتــرة حظــر بعــد انتهــاء صفقــة االســتحواذ (باســتثناء شــركة العثمــان القابضــة ،وذلــك لتعهدهــا باالمتنــاع عــن بيــع األســهم الجديــدة المصــدرة لهــا
لغــرض صفقــة االســتحواذ لمــدة ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى قــرار االســتحواذ) ،وبالتالــي يجــوز لهــم
التصــرف فــي أي مــن أســهم العــوض التــي ســيمتلكونها بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ .وقــد يؤثــر بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق بعــد اكتمــال
صفقــة االســتحواذ بشــكل ســلبي علــى ســعر الســوق لألســهم وقــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعرها فــي الســوق.
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 5-4-2مخاطر العائد على السهم

تعتمــد األربــاح المســتقبلية لســهم الشــركة علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة وتم ّكنهــا مــن المحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد
واالحتياجــات الرأســمالية ،واألوضــاع االقتصاديــة العامــة .إضافــة إلــى ذلــك قــد تــؤدي صفقــة االســتحواذ وزيــادة رأس المــال إلــى انخفــاض ربحيــة
الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأســمالها .وفــي كل األحــوال ال يجــب
االعتمــاد علــى ربحيــة الســهم كمــا فــي القوائــم الماليــة االفتراضيــة وال يوجــد أي ضمــان بــأن ربحيــة الســهم ستســتمر فــي هــذه المســتويات أو ســترتفع،
فهــي عرضــة للتغييــر فــي أي وقــت ويعتمــد ذلــك بشــكل كبيــر علــى األداء المالــي للشــركة.

 -3المعلومات السوقية عن قطاع أعمال شركة األحساء واتجاهاته
 1-3المقدمة
تســتند المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم إلــى دراســة ســوق مســتقلة أجرتهــا شــركة فروســت آنــد ســوليفان ،والتــي تتضمــن تقديــرات وآفا ًقــا
تســتند إلــى المصــادر المنشــورة وأبحــاث القطــاع الصحــي فــي الســوق المملكــة .أعــدت شــركة فروســت آنــد ســوليفان هــذا التقريــر بطريقــة مســتقلة
وموضوعيــة ،وقامــت بالعنايــة الكافيــة لضمــان دقتــه واكتمالــه .كمــا لــم تقــم الشــركة بالتحقــق بصــورة مســتقلة مــن جميــع الحقائــق والبيانــات وبالتالــي
ال يمكنهــا ضمــان دقتهــا واكتمالهــا .لــذا ،ال تتحمــل الشــركة أي مســؤولية بشــأن اكتمــال المعلومــات المتوفــرة أو دقتهــا .ينبغــي للمســاهمين أن يكونــوا
علــى درايــة بــأن اإلحصائيــات والبيانــات والقوائــم والمعلومــات األخــرى المتعلقــة باألســواق وحجــم الســوق والحصــص الســوقية والمركــز الســوقي
والبيانــات القطاعيــة األخــرى الــواردة فــي هــذا التعميــم (والتوقعــات واالفتراضــات والتقديــرات المبنيــة علــى تلــك المعلومــات) قــد ال تكــون مؤشــرات
دقيقــة لــأداء المســتقبلي لشــركة األحســاء فــي القطــاع الــذي تــزاول فيــه نشــاطها .وال تضمــن البيانــات االستشــرافية والتوقعــات الــواردة فــي هــذا
القســم األداء المســتقبلي لشــركة األحســاء.
 2-3نظرة عامة على اقتصاد المملكة
ســجلت المملكــة أعلــى ناتــج محلــي إجمالــي فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي عــام 2020م ،عنــد  2٫351.6مليــار ريــال ســعودي .بعــد تســجيل نمــو ســلبي
فــي عــام 2017م ،تعافــى االقتصــاد فــي عــام 2018م مدفوعـاً بارتفــاع أســعار النفــط وإدخــال مبــادرات إصــاح رؤيــة  .2030وفــي العــام 2019م ،تباطــأ
النمــو بســبب تباطــؤ االقتصــاد العالمــي وخفــض إنتــاج النفــط .وفــي عــام 2020م ،دخــل االقتصــاد فــي حالــة ركــود بســبب انخفــاض أســعار النفــط،
وانخفــاض إنتــاج النفــط ،وفايــروس كورونــا المســتجد.
يجــدر بالذكــر ،أنــه تســاهم عائــدات النفــط بحوالــي ( )٪41مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي 2020م وتعمــل الحكومــة بشــكل مكثــف علــى إعــادة هيكلــة
االقتصــاد وتنميــة القطاعــات غيــر النفطيــة .مــن المتوقــع أن تــؤدي مبــادرات رؤيــة  2030إلــى زيــادة حجــم القطــاع غيــر النفطــي بشــكل كبيــر بهــدف
تحقيــق ( )٪60مــن اإليــرادات غيــر النفطيــة بحلــول عــام 2030م.
الشكل  :1إجمالي الناتج المحلي ونمو إجمالي الناتج المحلي ،المملكة( 2025-2018 ،تنبؤات للنمو):

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،بيان الميزانية للعام المالي  ،2021وزارة المالية .صندوق النقد الدولي ( ،)IMFتحليل فروست آند سوليفان.
مــن المتوقــع أن تســتمر اإلصالحــات االقتصاديــة المدعومــة بسياســات حكوميــة مواتيــة فــي تعزيــز االقتصــاد ،ممــا يســهم فــي ارتفــاع الدخــل المتــاح
وزيــادة اإلنفــاق االســتهالكي .فــي حيــن اســتمرار هــذا النمــو معتــدالً فــي األعــوام 2019م و2020م (بســبب الزيــادة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة مــن
نســبة ( )%5إلــى نســبة ( ،)%15واإلصالحــات الماليــة ،والبطالــة الناجمــة عــن فايــروس كورونــا المســتجد) ،مــن المتوقــع أن ينمــو نصيــب الفــرد مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي علــى المــدى المتوســط ،مدفوعــة باالســتجابة الســريعة للحكومــة وإطــاق لقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد ،وزيــادة حجــم
األعمــال وثقــة المســتثمرين ،واالنتعــاش االقتصــادي .يجــدر بالذكــر أنــه ،مــن المتوقــع أن ينمــو نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بمعــدل نمــو
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ســنوي مركــب يبلــغ ( )٪4.2مــن  73٫343ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى  90٫121فــي عــام 2025م.
ارتفــع اإلنفــاق االســتهالكي مــن  1٫118.2مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  1٫157.8مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2019م (بمعــدل نمــو ســنوي
مركــب يبلــغ ( ،))٪3.5ممــا ســاهم بنســبة ( )٪38.9مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2019م .تتميــز المملكــة بأنهــا تعــد ذات ســوق إنفــاق مرتفــع
بســبب انعــدام ضريبــة الدخــل وارتفــاع احتياطيــات المملكــة مــن العمــات األجنبيــة .تعــد النســبة األكبــر مــن الســكان فــي المملكــة فــي ســن الشــباب،
ممــا بــدوره يعــد محــر ًكا رئيسـ ًيا لقطاعــي التجزئــة والتجــارة اإللكترونيــة .وفــي الجانــب اآلخــر يزيــد عــدد المســنين المتزايــد مــن الطلــب علــى منتجــات
وخدمــات الرعايــة الصحيــة .حيــث كشــفت أحــدث البيانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي بشــأن التعامــات الماليــة مــن خــال نقــاط البيــع
للرعايــة الصحيــة قــد ارتفعــت مــن  16.8مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى  29.8مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2020م (بمعــدل نمــو ســنوي
مركــب يبلــغ (.))٪15.4
الشكل  :2اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص (مليار ريال سعودي) ،المملكة2025-2018 ،م

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليالت فروست آند سوليفان .مالحظة :بيانات عام  2020متاحة حتى الربع الثالث من عام  2020فقط.
مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة (2025-2018م):
جدول ( :)1-3مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة (2025-2018م)

 2018م
فعلي

 2019م
فعلي

 2020م
فعلي

 2025م
متوقع

معدل النمو
السنوي
المركب
(-2020
2025م)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ()2010 = 100
(مليار ريال سعودي) 1

2٫631.1

2٫639.8

2٫531.4

2٫954.7

%3.1

إجمالي الناتج المحلي االسمي (مليار ريال سعودي)

2٫949.5

2٫973.6

2٫625.4

3٫356.9

%5.0

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (1 )٪

2.4

0.3

()4٫1

2.6

-

عدد السكان (مليون)

33.7

34.2

35٫0

37.2

%1.2

87٫516

86٫902

75٫011

90٫121

%3.7

12.2

()0.7

()13٫7

3.6

-

إيرادات النفط (( )2010 = 100مليار ريال سعودي)

1٫137.6

1٫096.2

1٫023٫2

1٫183.4

%3.0

اإليرادات غير النفطية ()2010 = 100
(مليار ريال سعودي)

1٫478.4

1٫527.3

1٫491٫7

1٫753.1

%3.3

اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص
(مليار ريال سعودي)

1٫118.2

1٫157.8

1٫128٫7

1٫413.3

%4.6

المؤشر

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
(ريال سعودي)
نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ()%

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ( ،)GaStatشعبة السكان باألمم المتحدة ،صندوق النقد الدولي ،فروست آند سوليفان.
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 3-3نظرة عامة على نظام الرعاية الصحية في المملكة
تتــم إدارة قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة بشــكل أساســي مــن قبــل الحكومــة ،مــع وجــود ســوق قطــاع خــاص للرعايــة الصحيــة ،والــذي ينمــو
باســتمرار .ارتفــع إجمالــي اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة مــن  187.6مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2017م إلــى  194.8مليــار ريــال
مدفوعــا بتزايــد عــدد الســكان وتزايــد شــيخوخة الســكان وزيــادة احتياجــات الرعايــة
ســعودي فــي عــام 2018م (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ (،)٪3.8
ً
الصحيــة للمجتمــع واالســتثمار فــي المزيــد مــن البنيــة التحتيــة والخدمــات.
الشكل  :3اإلنفاق على الرعاية الصحية العامة والخاصة ،مليار ريال سعودي ،المملكة2025-2018 ،م:

المصدر :البنك الدولي؛ وزارة الصحة السعودية؛ تحليل فروست آند سوليفان
فــي عــام  ،2020انخفــض إجمالــي اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة بشــكل طفيــف إلــى  183.8مليــار ريــال ســعودي .ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي
الخدمــات والتكاليــف التشــغيلية (تعليــق العمليــات الجراحيــة االختياريــة ،والقبــول غيــر الطــارئ ،وخدمــات العيــادات الخارجيــة غيــر العاجلــة ،وخدمــات
مدفوعــا بتفشــي فايــروس كورونــا المســتجد .خــال نفــس الفتــرة ،ارتفعــت نســبة اإلنفــاق الحكومــي علــى الرعايــة الصحيــة
التشــخيص المرتبطــة بهــا)،
ً
كنســبة مئويــة مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة مــن ( )٪61.6فــي عــام 2019م إلــى ( )٪62.3فــي عــام 2020م.
مــن المتوقــع أن يصــل اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إلــى  228.3مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2025م (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( )٪4.4عــن
نفقــات عــام 2020م) ،حيــث مــن المتوقــع أن تنمــو مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي اإلنفــاق مــن  78.1مليــار ريــال ســعودي ( )٪37.7فــي عــام
2020م إلــى  89.0مليــار ريــال ســعودي ( )٪41.0فــي عــام 2025م ،مدفوعــة بمبــادرات رؤيــة  2030المصممــة لتشــجيع المشــاركة مــع القطــاع الخــاص.
مــن المتوقــع أن ينمــو اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة للفــرد مــن  5٫281ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى  6٫128ريــال ســعودي فــي عــام 2025م
(بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ (.))٪3.0
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نفقات الرعاية الصحية في المملكة (2025-2018م):
جدول ( :)2-3نفقات الرعاية الصحية في المملكة (2025-2018م)
2018م
فعلي

2019م
فعلي

2020م
فعلي

2025م
متوقع

معدل النمو
السنوي المركب
(2025-2020م)

إجمالي اإلنفاق الصحي
(مليار ريال سعودي)

187.6

194.8

*189.0

228.3

%3.8

اإلنفاق العام على الرعاية الصحية
(مليار ريال سعودي)

117.2

119.9

117.8

134.7

%2.7

اإلنفاق الصحي الخاص
(مليار ريال سعودي)

70.5

74.9

*71.3

93.6

%5.6

اإلنفاق على الرعاية الصحية للفرد
(ريال سعودي)

5٫567

5٫692

5٫400

6٫128

%2.6

عدد السكان (مليون)

33.7

34.2

35٫0

37.2

%1.2

المؤشر

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،البنك الدولي ،فروست آند سوليفان
*إجمالــي اإلنفــاق الصحــي لعــام  ،2020اإلنفــاق الصحــي الخــاص لعــام  ،2020واإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة للفــرد لعــام  2020تقديــرات لعــدم توفــر
إجمالــي اإلنفــاق الصحــي لعــام  2020فــي البنــك الدولــي.
الجديــر بالذكــر ،أنــه مــن اجــل تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة المتزايــدة لعــدد متزايــد مــن الســكان ،يعمــل قطاعــا الرعايــة الصحيــة العــام والخــاص
علــى زيــادة القــدرات التشــغيلية .حيــث نمــت مستشــفيات القطــاع العــام ،التــي تحتــوي فــي المتوســط علــى  173ســري ًرا لــكل مستشــفى  -بمعــدل نمــو
ســنوي مركــب يبلــغ ( - )٪1.6بيــن عامــي 2016م و 2019م ،ممــا أضــاف  4٫426ســري ًرا إضاف ًيــا إلــى منظومــة الرعايــة الصحيــة العامــة فــي المملكــة.
وعلــى صعيــد القطــاع الخــاص ،نمــا عــدد المستشــفيات ،التــي تحتــوي فــي المتوســط علــى  116ســري ًرا لــكل مستشــفى -بمعــدل نمــو ســنوي مركــب
يبلــغ ( - )٪2.6ممــا أضــاف  1٫718ســري ًرا إضاف ًيــا إلــى قطــاع الرعايــة الصحيــة الخــاص فــي المملكــة .مــن المتوقــع أن تســتمر قــدرة الرعايــة الصحيــة
فــي الزيــادة علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل ،مدفوعــة بمجموعــة واســعة مــن مبــادرات رؤيــة  ،2030والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
بيــن عامــي 2019-2015م ،نمــت المستشــفيات الخاصــة  -بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( - )٪3.1بينمــا نمــت المستشــفيات العامــة  -بمعــدل نمــو
ســنوي مركــب يبلــغ ( - )٪1.3فــي نفــس الفتــرة .مــن المتوقــع أن تســتمر المستشــفيات الخاصــة وأسـ ّرة المستشــفيات الخاصــة فــي النمــو بوتيــرة أســرع
مــن الخدمــات العامــة فــي الســنوات القادمــة .وتعــود الزيــادة التدريجيــة فــي المستشــفيات الخاصــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة إلــى مبــادرات رؤيــة
 2030التــي تقــود مشــاركة أكبــر للقطــاع الخــاص.
الشكل  :4المستشفيات العامة والخاصة ،المملكة2019-2015 ،م:

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،تحليل فروست آند سوليفان
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يمثــل القطــاع العــام أكبــر مســاهم فــي أســرة المستشــفيات ،وينمــو بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره ( .)٪2.3ويعتبــر القطــاع
الخــاص األســرع نمـ ًوا -بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( - )٪3.6وصــوالً إلــى  19٫146ســري ًرا فــي عــام 2019م .وقــد حــددت رؤيــة  2030هد ًفــا يبلــغ
 2.7ســري ًرا لــكل  1٫000شــخص.
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الشكل  :5أسرة المستشفيات حسب القطاع ،المملكة2019-2015 ،م

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،تحليل فروست آند سوليفان
مــن المالحــظ تزايــد الطلــب علــى زيــارات العيــادات الخارجيــة فــي القطــاع الخــاص الــذي نمــا  -بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ  - ٪3.3بيــن عامــي
2019-2015م ،مقارنــة بالقطــاع العــام الــذي نمــا  -بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( - )٪2.1فــي نفــس الفتــرة.
ويســعى المواطنــون الســعوديين للحصــول علــى خدمــات المستشــفيات الخاصــة لعــاج الحــاالت الطبيــة مثل األمراض الموســمية والــوالدات والعالجات
التجميليــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،تســتخدم المستشــفيات العامــة فــي الغالــب لعــاج الحــاالت الطبيــة الشــديدة ،مثــل الســرطان والطــب الباطنــي وطــب
العيون.
الشكل  :6زيارات العيادات الخارجية في المستشفيات (مليون) ،المملكة2019-2015 ،م

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،تحليل فروست آند سوليفان
ً
انخفاضــا ،حيــث ســجلت معــدل نمــو ســنوي مركــب ســلبي يبلــغ ()٪2.4
شــهد عــدد حــاالت المرضــى المنوميــن (المرضــى الداخلييــن) فــي القطــاع العــام
بيــن عامــي 2019-2015م ،بينمــا شــهدت عــدد حــاالت المرضــى الداخلييــن فــي القطــاع الخــاص نمـ ًوا فــي نفــس الفتــرة (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب
يبلــغ (.)٪8.9
الشكل  :7عدد حاالت المرضى الداخليين بالمستشفيات (مليون) ،المملكة2019-2015 ،م

المصدر :تقرير مستشار السوق
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 ٤-٣نظرة عامة على المنطقة الشرقية
تعــد المنطقــة الشــرقية أكبــر منطقــة مــن حيــث المســاحة والثالثــة مــن حيــث عــدد الســكان بعــد منطقــة الريــاض ومكــة المكرمــة .وتعــد الدمــام ،عاصمة
منطقــة الشــرقية ســادس مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان فــي المملكــة ،حيــث تشــكل المنطقــة الشــرقية  ٪15مــن إجمالــي ســكان المملكــة .يجــدر
بالذكــر أنــه مــن المتوقــع أن ينمــو عــدد الســكان مــن حوالــي  5.28مليــون فــي عــام 2020م إلــى  6.75مليــون فــي عــام 2030م.
بيــن عامــي 2019-2017م ،أضافــت وزارة الصحــة مستشــفى واحـدًا فــي محافظــة األحســاء (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( .))٪1.7وأنشــأ القطــاع
الخــاص مستشــفى إضاف ًيــا فــي محافظــة األحســاء (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( )٪9.5بيــن عامــي 2019-2017م) ،وأنشــأ القطــاع الخــاص
ثــاث مستشــفيات فــي منطقــة الشــرقية (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( )٪6.9بيــن عامــي 2019-2017م) .حتــى مــع هــذه الســعة اإلضافيــة ،توفــر
المنطقــة الشــرقية (ككل)  2.49ســري ًرا فقــط لــكل  1٫000شــخص .بنــا ًء علــى التوقعــات الســكانية لعــام 2030م ،مــن المرجــح أنــه ســتكون هنــاك حاجــة
لحوالــي  5٫000ســرير إضافــي لتلبيــة احتياجــات الســكان.
الشكل  :8عدد المستشفيات بمحافظة األحساء ومنطقة الشرقية 2019-2017م

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،الهيئة العامة لإلحصاء تحليل فروست آند سوليفان
لــم تقــم وزارة الصحــة بزيــادة عــدد األســرة فــي المنطقــة الشــرقية بيــن األعــوام 2019-2017م لكنهــا أضافــت  100ســرير فــي األحســاء فــي عــام
2019م وأضافــت  100ســرير فــي األحســاء فــي عــام 2020م (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( .))٪5.3وزادت المستشــفيات الحكوميــة األخــرى مــن
عــدد األســرة بشــكل هامشــي؛ حيــث تمــت إضافــة  3أســرة فــي األحســاء (بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( ))٪2.8و 110ســرير فــي المنطقــة الشــرقية
(بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ ( .))٪0.6لتلبيــة احتياجــات النمــو الســكاني ،نمــا القطــاع الخــاص بنســبة ( )٪4.9فــي المنطقــة الشــرقية ( 393ســري ًرا
إضاف ًيــا منــذ عــام 2017م) ،و ( )٪4.0فــي محافظــة األحســاء ( 55ســري ًرا إضاف ًيــا منــذ عــام 2017م).
الشكل  :9أسرة المستشفيات بمحافظة األحساء ومنطقة الشرقية 2019-2017م

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،الهيئة العامة لإلحصاء تحليل فروست آند سوليفان
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 -4االستحواذ
 1-4نبذة عن عمليات شركة األحساء:
 1-1-4التأسيس وهيكل الملكية:

تأسســت شــركة األحســاء فــي – المملكــة -كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق 1997/12/07م) ،وتحمــل الســجل
التجــاري رقــم  ،2252025213وتــم تحويــل شــركة األحســاء مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1437/08/16هـــ
(الموافــق  2016/05/23م) ،ويبلــغ رأس مــال شــركة األحســاء مائــة وخمســين مليــون ( )150٫000٫000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة عشــر مليــون
( )15٫000٫000ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .يبلــغ إجمالــي عــدد موظفيــن شــركة األحســاء  ،1058منهــم
 359ســعوديين و  699غيــر ســعوديين ،كمــا فــي نهايــة عــام 2020م .ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل الملكيــة فــي شــركة األحســاء كمــا فــي تاريــخ هــذا
التعميــم.
جدول ( :)1-4هيكل ملكية شركة األحساء كما في تاريخ هذا التعميم
عدد األسهم

قيمة األسمية للسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

شركة أيان لالستثمار

10٫491٫350

10

%69.94

2

شركة العثمان القابضة

2٫683٫650

10

%17.89

3

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

10

%3.34

4

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

10

%2.60

5

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

10

%2.60

6

الحارث ناصر الزرعة

155٫300

10

%1.04

7

نهلة ناصر الزرعة

77٫700

10

%0.52

8

رحاب ناصر الزرعة

77٫700

10

%0.52

9

بيان ناصر الزرعة

77٫700

10

%0.52

9

عليا ناصر الزرعة

77٫700

10

%0.52

10

ياسمين ناصر الزرعة

77٫700

10

%0.52

15٫000٫000

-

%100

المساهم

اإلجمالي
المصدر :شركة األحساء
 2-1-4تاريخ شركة اإلحساء وتطور رأس مالها

تجدون أدناه التسلسل التاريخي لملكية شركة األحساء وتطورات رأس المال فيها:
بتاريــخ 1418/08/07هـــ (الموافــق 1997/12/07م) تأسســت شــركة األحســاء كشــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم
( )2252025213الصــادر مــن مدينــة األحســاء ،ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،شــارع الظهــران ،وبــرأس مــال يبلــغ خمســة وســبعين
مقســم إلــى خمســة وســبعين ألــف ( )75٫000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة بقيمــة اســمية
مليــون ( )75٫000٫000ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــلّ ،
مدفوعــة بالكامــل قدرهــا ألــف ( )1٫000ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة .يوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء عنــد التأســيس:
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جدول ( :)2-4هيكل ملكية شركة األحساء عند التأسيس

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

22٫500

22٫500٫000

%30

2

الشركة العربية لالستثمار

15٫000

15٫000٫000

%20

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

15٫000

15٫000٫000

%20

4

شركة دله للخدمات الصحية

11٫250

11٫250٫000

%15

5

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

4٫500

4٫500٫000

%6

6

سعد عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين

3٫750

3٫750٫000

%5

7

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

1٫500

1٫500٫000

%2

8

إبراهيم عبداهلل صالح العفالق

1٫500

1٫500٫000

%2

75٫000

75٫000٫000

%100

الشريك

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس لشركة األحساء

بتاريــخ 1420/06/20هـــ (الموافــق 1999/09/30م) ،قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء مــن خمســة وســبعون مليــون ( )75٫000٫000ريــال
ســعودي إلــى مائــة وعشــرون مليــون ( )120٫000٫000مقســم إلــى مائــة وعشــرون ألــف ( )120٫000حصــة ،بحيــث قــام كل مــن الشــركة والمؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وراشــد ســعد عبدالرحمــن الراشــد وإبراهيــم عبــداهلل صالــح العفالــق بســداد حصصهــم فــي زيــادة رأس المــال ،وقــد
اعتــذر كل مــن شــركة العربيــة لالســتثمار وشــركة دلــة للخدمــات الصحيــة وشــركة راشــد العبدالرحمــن الراشــد وأوالده وســعد عبدالعزيــز عبدالرحمــن
الحســين مــن المســاهمة فــي تلــك الزيــادة .وحيــث رغــب الشــركاء ،فــي إدخــال شــريك جديــد وهــو ناصــر بــن حمــد بــن عبــد الرحمــن الزرعــة ،وحيــث
رغبــت شــركة دلــة للخدمــات الصحيــة التنــازل عــن بعــض حصصهــا والبالغــة عشــرة آالف ( )10٫000حصــة فــي رأس مــال شــركة األحســاء بقيمــة أحــد
عشــر مليــون ومائتيــن وخمســة وعشــرون ألــف ( )11٫225٫000ريــال ســعودي إلــى الشــريك الجديــد ناصــر بــن حمــد بــن عبدالرحمــن الزرعــة والــذي
قبــل هــذا التنــازل بمــا لهــذه الحصــص مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ووافــق باقــي الشــركاء علــى ذلــك ،وحيــث شــارك الشــريك الجديــد ناصــر
بــن حمــد بــن عبدالرحمــن آل زرعــة فــي زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء بمبلــغ عشــرون مليــون وســبعمائة ألــف ( )20٫700٫000ريــال ســعودي .ويوضــح
الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد زيــادة رأس المــال والتغييــر فــي الملكيــة:
جدول ( :)3-4هيكل ملكية شركة األحساء بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

36٫000

36٫000٫000

%30

2

ناصر بن حمد الزرعة

30٫700

30٫700٫000

%25.5

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

24٫000

24٫000٫000

%20

4

الشركة العربية لالستثمار

15٫000

15٫000٫000

%12.5

5

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

4٫500

4٫500٫000

%3.75

6

سعد عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين

3٫750

3٫750٫000

%3

الشريك
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عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

7

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

2٫400

2٫400٫000

%2

8

إبراهيم عبداهلل صالح العفالق

2٫400

2٫400٫000

%2

9

شركة دله للخدمات الصحية

1٫250

1٫250٫000

%1

120٫000

120٫000٫000

%100

الشريك

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس المعدل لشركة األحساء

بتاريــخ 1424/10/20هـــ (الموافــق 2003/12/03م) ،قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء مــن مائــة وعشــرون مليــون ( )120٫000٫000ريــال
ســعودي إلــى مائــة وخمســون مليــون ( )150٫000٫000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة عشــر ألــف ( )15٫000حصــة ،حيــث قــام كل مــن الشــركة وناصــر
بــن حمــد الزرعــة والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وشــركة العربيــة لالســتثمار وشــركة راشــد العبدالرحمــن الراشــد وأوالده وســعد عبدالعزيــز
عبدالرحمــن الحســين وراشــد ســعد عبدالرحمــن الراشــد وإبراهيــم عبــداهلل صالــح العفالــق ســداد حصصهــم فــي زيــادة رأس المــال ،وقــد اعتــذرت
شــركة دلــة للخدمــات الصحيــة مــن المســاهمة فــي تلــك الزيــادة .وقــد قــام كل مــن شــركة األحســاء للتنميــة وشــركة راشــد العبدالرحمــن الراشــد وناصــر
بــن حمــد الزرعــة بشــراء حصــة شــركة دلــه للخدمــات الصحيــة فــي زيــادة رأس المــال.
وكمــا أن الشــريك ناصــر بــن حمــد بــن عبدالرحمــن الزرعــة قــد أثبــت تســديد حصتــه فــي رأس المــال قبــل اســتكمال إجــراءات دخولــه فــي شــركة
األحســاء وقــد توفــاه اهلل وانحصــر ارثــه البالغــة ثمانيــة وثالثــون ألفـاً وخمســمائة وعشــرة ( )38٫510حصــة فــي ك ً
ال مــن :شــريفة بنــت مفــرح بــن ناصــر
الناصــر (زوجــة) ،ومضــاوي بنــت محمــد بــن علــي العبدالهــادي (زوجــة) ،وهشــام بــن ناصــر الزرعــة ،وزيــاد بــن ناصــر الزرعــة ،وعبداإللــه بــن ناصــر
الزرعــة ،وجمــال الديــن بــن ناصــر الزرعــة ،ويحــي بــن ناصــر الزرعــة ،وأحمــد بــن ناصــر الزرعــة ،وعبدالمجيــد بــن ناصــر الزرعــة ،ونــزار بــن ناصــر
الزرعــة ،والحــارث بــن ناصــر الزرعــة ،ورجــاء بنــت ناصــر الزرعــة ،ومريــم بنــت ناصــر الزرعــة ،وانتصــار بنــت ناصــر الزرعــة ،وحنــان بنــت ناصــر
الزرعــة ،وســارة بنــت ناصــر الزرعــة ،وليلــى بنــت ناصــر الزرعــة ،وإيمــان بنــت ناصــر الزرعــة ،ونهلــة بنــت ناصــر الزرعــة ،وأمانــي بنــت ناصــر الزرعــة،
ورحــاب بنــت ناصــر الزرعــة ،وبيــان بنــت ناصــر الزرعــة ،وعاليــة بنــت ناصــر الزرعــة ،وياســمين بنــت ناصــر الزرعــة.
وكمــا أن الشــريك إبراهيــم بــن عبــداهلل بــن صالــح العفالــق قــد توفــاه اهلل وانحصــر ارثــه البالغــة ثــاث آالف ( )3٫000حصــة فــي ك ً
ال مــن :فتحيــه
بنــت محمــد بــن صالــح المقبــل (زوجــة) ،ومنصــور بــن إبراهيــم بــن عبــداهلل العفالــق ،وزيــاد بــن إبراهيــم بــن عبــداهلل العفالــق ،والوليــد بــن إبراهيــم بــن
عبــداهلل العفالــق ،وعبــداهلل بــن إبراهيــم بــن عبــداهلل العفالــق ،ومــي بنــت إبراهيــم بــن عبــداهلل العفالــق ،وريمــا بنــت إبراهيــم بــن عبــداهلل العفالــق.
وحيــث أن ورثــة إبراهيــم بــن عبــداهلل بــن صالــح العفالــق قــرروا عــدم مشــاركتهم فــي االســتمرار بشــركة األحســاء والتنــازل عــن جميــع حصــص مورثهــم
البالغــة ثالثــة آالف ( )3٫000حصــة بقيمــة ثــاث مالييــن ( )3٫000٫000ريــال ســعودي فــي رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة إبراهيــم عبــداهلل
العفالــق وأوالده (توصيــة بســيطة) وقــد قبلــت شــركة األحســاء هــذه الحصــص المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
وحيــث أن ســعد بــن عبدالعزيــز الحســين قــد تنــازل عــن جميــع حصصــه البالغــة أربعــة آالف وســتمائة وســبعة وثمانــون ( )4٫687حصــة بقيمــة أربعــة
مالييــن وســتمائة وســبعة وثمانــون ألــف ( )4٫687٫000ريــال ســعودي فــي رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده
(ذات مســئولية محــدودة) كشــريك جديــد فــي شــركة األحســاء وقــد قبلــت شــركة األحســاء هــذه الحصــص المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا
عليهــا مــن التزامــات.
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ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد هــذه الزيــادة فــي رأس المــال والتغييــر فــي الملكيــة وفق ـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد
تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ 1434/07/09هـــ (الموافــق 2013/05/19م):
جــدول ( :)4-4هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد الزيــادة فــي رأس المــال والتغييــر فــي الملكيــة وفق ـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة
األحســاء الموثــق بتاريــخ 1434/07/09هـــ (الموافــق 2013/05/19م)

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

45٫158

45٫158٫000

%30.1

2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

30٫000

30٫000٫000

%20

3

الشركة العربية لالستثمار

18٫750

18٫750٫000

%12.5

4

شريفة بن مفرح ناصر الناصر

1٫604

1٫604٫000

%1.7

5

مضاوي بنت محمد علي العبدالهادي

1٫604

1٫604٫000

%1.7

6

هشام ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

7

زياد ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

8

عبداإلله ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

9

جمال الدين ناصر حمد الزرعة

14٫285

14٫285٫000

%9.52

10

يحيى ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

11

أحمد ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

12

عبدالمجيد ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

13

نزار ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

14

الحارث ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

15

مريم ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

16

حنان ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

17

سارة ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

18

ليلى ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

19

إيمان ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

20

نهله ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

21

رجاء ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

22

انتصار ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

23

أماني ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

24

رحاب ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

الشريك

43

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

25

بيان ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

26

عالية ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

27

ياسمين ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

28

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

5٫645

5٫645٫000

%3.76

29

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

4٫687

4٫687٫000

%3.12

30

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

3٫000

3٫000٫000

%2

31

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

3٫000

3٫000٫000

%2

32

شركة دله للخدمات الصحية

1٫250

1٫250٫000

%0.83

150٫000

150٫000٫000

%100

الشريك

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس المعدل لشركة األحساء

بتاريــخ 1434/01/20هـــ (الموافــق 2012/12/04م) ،قامــت الشــركة العربيــة لالســتثمار بالتخــارج وبيــع حصتهــا فــي شــركة األحســاء والبالغــة ثمانيــة
عشــر ألــف وســبعمائة وخمســون ( )18٫750حصــة بقيمــة ثمانيــة عشــرة مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ( )18٫750٫000ريــال ســعودي إلــى الشــركة
والــذي قبــل هــذا التنــازل بمــا لهــذه الحصــص مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ،وقامــت الشــركة ببيــع جــزء مــن حصصهــا فــي شــركة األحســاء
والبالــغ ألفــان وثالثــة وثالثــون ( )2٫033حصــة بقيمــة مليونــان وثالثــة وثالثــون ألــف ( )2٫033٫000ريــال ســعودي إلــى شــركة راشــد العبدالرحمــن
الراشــد وأوالده والــذي قبــل هــذا التنــازل بمــا لهــذه الحصــص مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة
األحســاء بعــد هــذا التغييــر فــي الملكيــة وفق ـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ 1434/08/21هـــ (الموافــق
2013/06/30م):
جــدول ( :)5-4هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد التغييــر فــي الملكيــة وفق ـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ
1434/08/21هـــ (الموافــق 2013/06/30م)

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

61٫875

61٫875٫000

%41.25

2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

30٫000

30٫000٫000

%20

3

شريفة بن مفرح ناصر الناصر

1٫604

1٫604٫000

%1.7

4

مضاوي بنت محمد علي العبدالهادي

1٫604

1٫604٫000

%1.7

5

هشام ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

6

زياد ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

7

عبداإلله ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

8

جمال الدين ناصر حمد الزرعة

14٫285

14٫285٫000

%9.52

الشريك
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عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

9

يحيى ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

10

أحمد ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

11

عبدالمجيد ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

12

نزار ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

13

الحارث ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

14

مريم ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

15

حنان ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

16

سارة ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

17

ليلى ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

18

إيمان ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

19

نهله ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

20

رجاء ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

21

انتصار ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

22

أماني ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

23

رحاب ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

24

بيان ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

25

عالية ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

26

ياسمين ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

27

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

7٫678

7٫678٫000

%5.12

28

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

4٫687

4٫687٫000

%3.12

29

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

3٫000

3٫000٫000

%2

30

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

3٫000

3٫000٫000

%2

31

شركة دله للخدمات الصحية

1٫250

1٫250٫000

%0.83

150٫000

150٫000٫000

%100

الشريك

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس المعدل لشركة األحساء

بتاريــخ 1435/08/27هـــ (الموافــق 2014/06/25م) ،قــام كل مــن شــريفة بنــت مفــرح ناصــر الناصــر ،وهشــام بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وزيــاد بــن
ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وعبداإللــه بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وجمــال الديــن بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،ومريــم بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة،
وحنــان بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وســارة بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،ورجــاء بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وانتصــار بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة
بعــرض جميــع حصصهــم البالغــة ثالثــة وعشــرون ألــف وثمانمائــة وواحــد ( )23٫861وحصــة بقيمــة ثالثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة وواحــد وســتون
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ألــف ( )23٫861٫000ريــال ســعودي للبيــع علــى الشــركاء ولــم يرغــب كل مــن يحيــى بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وليلــى بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة،
وشــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده فــي شــراء الحصــص المعروضــة ،وقــام بقيــة الشــركاء بشــراء هــذه الحصــص ،وقــد وافــق األطــراف المتنــازل
لهــم علــى هــذا التنــازل وانتقلــت إليــه ملكيــة الحصــص المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل
ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا وفقـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ 1435/08/27هـــ (الموافــق
2014/06/25م):
جــدول ( :)6-4هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة وفقــاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ
1435/08/27هـــ (الموافــق 2014/06/25م)

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

75٫181

75٫181٫000

%50.12

2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

36٫451

36٫451٫000

%24.3

3

مضاوي بنت محمد علي العبدالهادي

1٫719

1٫719٫000

%1.15

4

يحيى ناصر حمد الزرعة

1٫449

1٫449٫000

%0.97

5

أحمد ناصر حمد الزرعة

1٫553

1٫553٫000

%1.04

6

عبدالمجيد ناصر حمد الزرعة

1٫553

1٫553٫000

%1.04

7

نزار ناصر حمد الزرعة

1٫553

1٫553٫000

%1.04

8

الحارث ناصر حمد الزرعة

1٫553

1٫553٫000

%1.04

9

ليلى ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

10

إيمان ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

11

نهله ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

12

أماني ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

13

رحاب ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

14

بيان ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

15

عالية ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

16

ياسمين ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

17

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

9٫328

9٫328٫000

%6.22

18

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

4٫687

4٫687٫000

%3.12

19

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

3٫645

3٫645٫000

%2.43

20

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

3٫645

3٫645٫000

%2.43

21

شركة دله للخدمات الصحية

1٫519

1٫519٫000

%1.01

150٫000

150٫000٫000

%100

الشريك

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس المعدل لشركة األحساء
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بتاريــخ 1436/07/12هـــ (الموافــق 2015/05/01م) ،قــام كل مــن مضــاوي بنــت محمــد العبدالهــادي ،ويحيــى بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،واحمــد بــن
ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وعبدالمجيــد بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،ونــزار بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وإيمــان بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وأمانــي
بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة بعــرض جميــع حصصهــم البالغــة تســعة آالف وثالثمائــة وواحــد وثمانــون ( )9٫381حصــة بقيمــة تســع مالييــن وثالثمائــة
وواحــد وثمانــون ألــف ( )9٫381٫000ريــال ســعودي للبيــع علــى الشــركاء ولــم يرغــب كل مــن الحــارث بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وليلــى بــن ناصــر بــن
حمــد الزرعــة ،ونهلــه بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،ورحــاب بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وبيــان بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة ،وعاليــة بــن ناصــر بــن حمــد
الزرعــة ،وياســمين بــن ناصــر بــن حمــد الزرعــة فــي شــراء الحصــص المعروضــة ،وقــام بقيــة الشــركاء بشــراء هــذه الحصــص ،وقــد وافــق األطــراف
المتنــازل لهــم علــى هــذا التنــازل وانتقلــت إليــه ملكيــة الحصــص المتنــازل عنهــا بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات .ويوضــح الجــدول اآلتــي
هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا وفقـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ 1436/07/12هـــ
(الموافــق 2015/05/01م):
جــدول ( :)7-4هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة وفقــاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ
1436/07/12هـــ (الموافــق 2015/05/01م)

عدد الحصص

القيمة االسمية
اإلجمالية
للحصص (ريال
سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

80٫427

80٫427٫000

%53.61

2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

38٫994

38٫994٫000

%26

3

الحارث ناصر حمد الزرعة

1٫553

1٫553٫000

%1.04

4

ليلى ناصر حمد الزرعة

725

725٫000

%0.48

5

نهله ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

6

رحاب ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

7

بيان ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

8

عالية ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

9

ياسمين ناصر حمد الزرعة

777

777٫000

%0.52

10

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

9٫979

9٫979٫000

%6.65

11

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

5٫014

5٫014٫000

%3.34

12

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

3٫899

3٫899٫000

%2.60

13

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

3٫899

3٫899٫000

%2.60

14

شركة دله للخدمات الصحية

1٫625

1٫625٫000

%1.08

150٫000

150٫000٫000

%100

الشريك

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس المعدل لشركة األحساء

بتاريــخ 1437/05/14هـــ (الموافــق 2016/02/23م) ،وافــق الشــركاء علــى تحــول شــركة األحســاء مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة
مســاهمة مقفلــة ،حيــث تحولــت بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )196/وتاريــخ 1437/08/16هـــ (الموافــق 2016/05/23م) ،وتحويــل الحصــص إلــى
أســهم قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد التحــول وفق ـاً لقــرار الشــركاء
بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ 1437/05/14هـــ (الموافــق 2016/02/23م):
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جــدول ( :)8-4هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد التحــول وفقـاً لقــرار الشــركاء بتعديــل عقــد تأســيس شــركة األحســاء الموثــق بتاريــخ 1437/05/14هـــ
(الموافق 2016/02/23م)

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

8٫042٫700

80٫427٫000

%53.618

2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

3٫899٫400

38٫994٫000

%25.996

3

الحارث ناصر حمد الزرعة

155٫300

1٫553٫000

%1.035

4

ليلى ناصر حمد الزرعة

72٫500

725٫000

%0.483

5

نهله ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

6

رحاب ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

7

بيان ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

8

عالية ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

9

ياسمين ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

10

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

997٫900

9٫979٫000

%6.653

11

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

5٫014٫000

%3.343

12

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

3٫899٫000

%2.599

13

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

3٫899٫000

%2.599

14

شركة دله للخدمات الصحية

162٫500

1٫625٫000

%1.083

15٫000٫000

150٫000٫000

%100

المساهم

اإلجمالي
المصدر :عقد التأسيس المعدل لشركة األحساء

بتاريــخ 1438/09/06هـــ (الموافــق 2017/06/01م) ،قامــت المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ببيــع جميــع أســهمها والبالغــة ثــاث مالييــن
وثمانمائــة وتســعة وتســعون ألــف وأربعمائــة ( )3٫899٫400ســهم والتــي تمثــل ( )%25.996مــن رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة راشــد العبــد
الرحمــن الراشــد وأوالده .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا:
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جــدول ( :)9-4هيكــل ملكيــة شركــة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة نتيجــة لقيــام المؤسســة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة ببيـــع جميـــع أسهمهـــا
في شركـــة األحســاء

المساهم

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

8٫042٫700

80٫427٫000

%53.618

1٫553٫000

%1.035
%0.483

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

2

الحارث ناصر حمد الزرعة

155٫300

3

ليلى ناصر حمد الزرعة

72٫500

725٫000

4

نهله ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

5

رحاب ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

6

بيان ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

7

عالية ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

8

ياسمين ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

9

شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

4٫897٫300

48٫973٫000

%32.65

10

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

5٫014٫000

%3.343

11

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

3٫899٫000

%2.599

12

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

3٫899٫000

%2.599

13

شركة دله للخدمات الصحية

162٫500

1٫625٫000

%1.083

15٫000٫000

150٫000٫000

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة األحساء

بتاريــخ 1439/10/11هـــ (الموافــق 2018/06/25م) ،قامــت شــركة راشــد العبدالرحمــن الراشــد وأوالده ببيــع جميــع أســهمها والبالغــة أربــع مالييــن
وثمانمائــة وســبعة وتســعون ألف ـاً وثالثمائــة ( )4٫897٫300ســهم والتــي تمثــل ( )%32.65مــن رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة راشــد وشــركاه
للتنميــة المحــدودة (ريكــو) .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا:
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جــدول ( :)١٠-٤هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة نتيجــة لقيــام شــركة راشــد العبدالرحمــن الراشــد وأوالده ببيــع جميــع أســهمهم فــي
شــركة األحســاء

المساهم

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

8٫042٫700

80٫427٫000

%53.618

1٫553٫000

%1.035
%0.483

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

2

الحارث ناصر حمد الزرعة

155٫300

3

ليلى ناصر حمد الزرعة

72٫500

725٫000

4

نهله ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

5

رحاب ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

6

بيان ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

7

عالية ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

8

ياسمين ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

9

شركة راشد وشركاه للتنمية المحدودة (ريكو)

4٫897٫300

48٫973٫000

%32.65

10

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

5٫014٫000

%3.343

11

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

3٫899٫000

%2.599

12

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

3٫899٫000

%2.599

13

شركة دله للخدمات الصحية

162٫500

1٫625٫000

%1.083

15٫000٫000

150٫000٫000

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة األحساء

بتاريــخ 1440/08/19هـــ (الموافــق 2019/04/24م) ،قامــت شــركة دلــة للخدمــات الصحيــة ببيــع جميــع أســهمها والبالغــة مائــة واثنــان وســتون ألــف
وخمســمائة ( )162٫500ســهم والتــي تمثــل ( )%1.083مــن رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة العثمــان القابضــة .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل
ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا:
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جدول ( :)11-4هيكل ملكية شركة األحساء بعد تغيير الملكية نتيجة لقيام شركة دلة للخدمات الصحية ببيع جميع أسهمهم في شركة األحساء

المساهم

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

8٫042٫700

80٫427٫000

%53.618

1٫553٫000

%1.035
%0.483

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

2

الحارث ناصر حمد الزرعة

155٫300

3

ليلى ناصر حمد الزرعة

72٫500

725٫000

4

نهله ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

5

رحاب ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

6

بيان ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

7

عالية ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

8

ياسمين ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

9

شركة راشد وشركاه للتنمية المحدودة (ريكو)

4٫897٫300

48٫973٫000

%32.65

10

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

5٫014٫000

%3.343

11

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

3٫899٫000

%2.599

12

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

3٫899٫000

%2.599

13

شركة العثمان القابضة

162٫500

1٫625٫000

%1.083

15٫000٫000

150٫000٫000

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة األحساء

بتاريــخ 1440/08/26هـــ (الموافــق 2019/05/01م) ،قامــت شــركة راشــد وشــركاه للتنميــة المحــدودة (ريكــو) ببيــع جــزء مــن أســهمها يبلــغ مليونــان
وأربعمائــة وثمانيــة وأربعــون ألفـاً وســتمائة وخمســون ( )2٫448٫650ســهم والتــي تمثــل ( )%16.3مــن رأس مــال شــركة األحســاء إلــى الشــركة .وقامــت
كذلــك قامــت شــركة راشــد وشــركاه للتنميــة المحــدودة (ريكــو) ببيــع الجــزء المتبقــي مــن أســهمها والبالــغ مليونــان وأربعمائــة وثمانيــة وأربعــون ألف ـاً
وســتمائة وخمســون ( )2٫448٫650ســهم والتــي تمثــل ( )%16.3مــن رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة العثمــان القابضــة .ويوضــح الجــدول اآلتــي
هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا:
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جــدول ( :)12-4هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة نتيجــة لقيــام شــركة راشــد وشــركاه للتنميــة المحــدودة (ريكــو) ببيــع جميــع أســهمهم
فــي شــركة األحســاء

المساهم

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

10٫491٫350

104٫913٫500

%69.94

1٫553٫000

%1.035
%0.483

1

شركة أيان لالستثمار (سابقاً شركة األحساء للتنمية)

2

الحارث ناصر حمد الزرعة

155٫300

3

ليلى ناصر حمد الزرعة

72٫500

725٫000

4

نهله ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

5

رحاب ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

6

بيان ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

7

عالية ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

8

ياسمين ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

9

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

5٫014٫000

%3.343

10

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

3٫899٫000

%2.599

11

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

3٫899٫000

%2.599

12

شركة العثمان القابضة

2٫683٫650

26٫836٫500

%17.38

15٫000٫000

150٫000٫000

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة األحساء

بتاريــخ 1441/11/11هـــ (الموافــق 2020/07/02م) ،قامــت ليلــى ناصــر حمــد الزرعــة ببيــع أســهمها والبالغــة اثنــان وســبعون ألفــاً وخمســمائة
( )72٫500ســهم والتــي تمثــل ( )%0.483مــن رأس مــال شــركة األحســاء إلــى شــركة العثمــان القابضــة .ويوضــح الجــدول اآلتــي هيــكل ملكيــة شــركة
األحســاء بعــد تغييــر الملكيــة هــذا:
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جدول ( :)13-4هيكل ملكية شركة األحساء بعد تغيير الملكية نتيجة لقيام ليلى ناصر حمد الزرعة ببيع جميع أسهمهم في شركة األحساء

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
()٪

10٫491٫350

104٫913٫500

%69.94

1٫553٫000

%1.035
%0.518

المساهم
1

شركة أيان لالستثمار

2

الحارث ناصر حمد الزرعة

155٫300

3

نهله ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

4

رحاب ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

5

بيان ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

6

عالية ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

7

ياسمين ناصر حمد الزرعة

77٫700

777٫000

%0.518

8

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

501٫400

5٫014٫000

%3.343

9

راشد سعد عبدالرحمن الراشد

389٫900

3٫899٫000

%2.599

10

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

3٫899٫000

%2.599

11

شركة العثمان القابضة

2٫683٫650

26٫836٫500

%17.89

15٫000٫000

150٫000٫000

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة األحساء
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 3-1-4الهيكل التنظيمي لشركة األحساء

يديــر شــركة األحســاء مجلــس إدارة يتألــف مــن ســتة ( )6أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين .وتكــون مــدة عضويــة أعضــاء مجلــس
اإلدارة بمــا فيهــم رئيــس المجلــس ثــاث ســنوات ( )3ســنوات كحــد أقصــى لــكل دورة ،ويجــوز إعــادة انتخابهــم .وقــد بــدأت الــدورة الحاليــة لمجلــس إدارة
شــركة األحســاء والتــي تبلــغ مدتهــا ثــاث ( )3ســنوات اعتبــاراً مــن تاريــخ 1442/09/19هـــ (الموافــق 2021/05/01م) إلــى تاريــخ 1445/10/21هـــ
(الموافــق 2024/04/30م) .ووفقـاً لقــرار الجمعيــة العموميــة لشــركة األحســاء المنعقــدة بتاريــخ 2021/4/30م ،يتكــون مجلــس اإلدارة الحالــي لشــركة
األحســاء مــن األعضــاء التالييــن:
•األستاذ /عبدالمحسن بن محمد العثمان (رئيس مجلس اإلدارة).
•معالي األستاذ/حمد بن محمد بن العلى الضويلع (نائب رئيس مجلس اإلدارة).
•الدكتور /حاتم بن عثمان بن أحمد قطب (عضو).
•األستاذ /رائد بن محمد بن عبد اللطيف النعيم (عضو).
•األستاذ /فيصل بن عبداهلل بن محمد ال جلده القحطاني (عضو).
•األستاذ /إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم مبارك (عضو).
وتتكون اإلدارة التنفيذية الحالية لشركة األحساء من:
•ماهر عبدالمنعم جمال الدين (الرئيس التنفيذي)
•فادي فارس سعادة (نائب الرئيس التنفيذي)
•نبيل مصطفى جابر (المدير المالي)
•ماجد عبداهلل علي الشقاقيق (المدير الطبي)
•ديانا أحمد العطار (مديرة التمريض)
•احمد رضا حسين (مدير الخدمات المساندة)
•ناصر علي إسماعيلي (مدير الخدمات الطبية)
•عبدالعزيز احمد عبدالرحمن الطريف (مدير خدمات المرضى المكلف)
•مهند احمد داود حبول (مدير قسم الجودة)
ويوضح الرسم اآلتي الهيكل التنظيمي لشركة األحساء:
الشكل  :10الهيكل التنظيمي لشركة األحساء

المصدر :شركة األحساء
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 ٤-١-٤ملخص األنشطة والخدمات الرئيسية لشركة األحساء

تتلخــص أنشــطة شــركة األحســاء بإنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة المستشــفيات والمســتوصفات والمراكــز الطبيــة ،وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي
األجهــزة والمعــدات الطبيــة ولــوازم المستشــفيات.
تمتلــك شــركة األحســاء مستشــفى األحســاء فقــط ،ومستشــفى األحســاء يصنــف كمستشــفى خــاص ،ويقــدم خدماتــه عــن طريــق تشــغيل المنشــأة
الصحيــة والمختبــرات الطبيــة واألشــعة والصيدليــة ،وتبلــغ مســاحة مستشــفى األحســاء  50ألــف متــر مربــع بطاقــة اســتيعابية تبلــغ  221ســريراً ،وتتكــون
مرافقــه مــن خمســة طوابــق وقبــو ،ويتــم تقديــم الخدمــات لــكل مــن مرضــى العيــادات الخارجيــة والمرضــى المنوميــن مــن خــال  22قســم ووحــدة و26
عيــادة خارجيــة ،حيــث توضــح الجــداول التاليــة أقســام ووحــدات مستشــفى األحســاء وأقســام العيــادات الخارجيــة.
جدول ( )١٤-٤أقسام ووحدات مستشفى األحساء
الرقم

القسم أو الوحدة

1

قسم الجراحة

2

قسم الطب الباطني

3

قسم النساء والوالدة

4

قسم طب األطفال وحديثي الوالدة

5

وحدة العناية المركزة

6

وحدة العناية المركزة القلبية

7

وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة

8

وحدة العناية المركزة لألطفال

9

وحدة العناية الممتدة

10

قسم طب الطوارئ

11

قسم المختبر

12

قسم بنك الدم

13

قسم األشعة التشخيصية والتصوير الطبي

14

قسم الصيدلة

15

قسم العالج الطبيعي والطب الرياضي

16

خدمات غرفة العمليات

17

وحدة غسيل الكلى

18

وحدة قسطرة القلب واألوعية الدموية

19

وحدة أمراض الجهاز الهضمي

20

تفتيت الحصى الصدغي خارج الجسم

21

مركز مغربي للعيون

22

مركز التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني

المصدر :شركة األحساء
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ويوضح الجدول التالي أقسام العيادات الخارجية:
جدول ( :)15-4أقسام العيادات الخارجية
الرقم

العيادة الخارجية

1

عيادات الجراحة العامة وجراحة المناظير

2

عيادة جراحة األوعية الدموية

3

عيادة جراحة العظام وجراحة المفاصل

4

عيادة جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري

5

عيادة األنف واألذن والحنجرة

6

عيادة المسالك البولية وأمراض الذكورة

7

عيادة جراحة التجميل

8

عيادة جراحة األطفال

9

عيادة الطب الباطني

10

عيادة أمراض القلب

11

عيادة أمراض الكلى

12

عيادة الغدد الصماء

13

عيادة أمراض الرئة

14

عيادة الطب النفسي

15

عيادة األعصاب والتخطيط الدماغي

16

عيادة الروماتيزم

17

عيادة أمراض الجهاز الهضمي

18

عيادة العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

19

عيادة الرعاية الصحية األولية

20

عيادة الفحص البدني والفحص الدوري

21

عيادة النساء والوالدة

22

عيادة طب األطفال وحديثي الوالدة

23

عيادة حساسية ومناعة األطفال

24

عيادة طب وتقويم األسنان

25

عيادة الجلدية

26

عيادة التغذية

المصدر :شركة األحساء
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ويوضــح الجــدول التالــي عــدد مرضــى العيــادات الخارجيــة ،والمرضــى المنوميــن ،وعــدد أســرة المستشــفى ،وعــدد أقســام المستشــفى ،وعــدد العيــادات
الخارجية
جدول ( :)16-4عدد مرضى العيادات الخارجية ،والمرضى المنومين ،وعدد أسرة المستشفى ،وعدد أقسام المستشفى ،وعدد العيادات الخارجية

2018م

2019م

2020م

نسبة التغيير
السنوي
2018م2019-م

نسبة التغيير
السنوي
2019م2020-م

معدل النمو
السنوي
المركب
2018م2020-م

عدد مرضى العيادات الخارجية

267٫146

268٫912

221٫741

%0.7

()%17.5

()%8.9

عدد مرضى المنومين

12٫917

12٫768

10٫707

()%1.2

()%16.1

()%9.0

إجمالي عدد المرضى

280٫063

281٫680

232٫448

%0.6

()%17.5

()%8.9

8٫415

7٫694

7٫243

()%8.6

()%5.9

()%7.2

عدد العيادات

37

38

43

%2.7

%13.2

%7.8

عدد األسرة

207

207

221

%0.0

%6.8

%3.3

عدد المرضى المنومين لكل سرير

62.4

61.7

48

()%1.2

()%21.5

()%11.9

عدد مرضى العيادات الخارجية
لكل عيادة

7٫220

7٫077

5٫157

()%2.0

()%27.1

()%15.5

المؤشرات

تسجيالت الرعاية الصحية األولية
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تقــوم شــركة األحســاء حاليـاً بتوســعة قســم العنايــة المركــزة وذلــك بإضافــة ( )15ســريراً إضافيـاً بمســاحة تبلــغ  497متــر
مربــع ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن تلــك التوســعة بتاريــخ 2021/07/15م ،كمــا تقــوم أيض ـاً بإضافــة ( )11عيــادة خارجيــة إضافيــة بمســاحة
تبلــغ  357متــر مربــع ،وتشــمل تلــك العيــادات عيــادة النســاء والــوالدة ،واألوعيــة الدمويــة ،والعظــام ،واألطفــال .ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن تلــك
التوســعة بتاريــخ 2021/08/15م.
 5-1-4ملخص المعلومات المالية لشركة األحساء
( أ ) ملخص قائمة الدخل

جدول ( :)17-4جدول ملخص قائمة الدخل
2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير السنوي
2019م – 2020م

229٫061

238٫532

%4.1

()162٫494

()174٫576

%7.4

مجمل الربح

66٫567

63٫955

()%3.9

صافي ربح (خسارة) السنة

5٫521

12٫205

%121.1

آالف الرياالت السعودية
إيرادات
تكلفة اإليرادات

المصدر :القوائم المالية المدققة الموحدة لشركة األحساء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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( ب ) ملخص قائمة المركز المالي

جدول ( :)١٨-٤جدول ملخص قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2019م
المدققة

 31ديسمبر 2020م
المدققة

مجموع الموجودات الغير متداولة

160٫707

163٫275

مجموع الموجودات المتداولة

116٫198

137٫107

مجموع الموجودات

276٫905

300٫382

مجموع حقوق الشركاء

198٫539

208٫772

مجموع مطلوبات الغير متداولة

39٫317

38٫425

مجموع مطلوبات المتداولة

39٫049

53٫184

مجموع المطلوبات

78٫366

91٫610

مجموع حقوق الشركاء والمطلوبات

276٫905

300٫382

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة الموحدة لشركة األحساء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول المعلومــات الماليــة لشــركة األحســاء ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )5المعلومــات الماليــة  -مناقشــة اإلدارة وتحليلهــا
للمركــز المالــي ونتائــج عمليــات شــركة األحســاء» مــن هــذا التعميــم.
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 ٢-٤العوض مقابل االستحواذ
اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون العــوض الوحيــد لصفقــة االســتحواذ هــو قيــام الشــركة بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن وبموجــب اتفاقيــة شــراء األســهم تــم االتفــاق أنــه لــن يكــون لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن أي مقابــل نقــدي فــي صفقــة االســتحواذ.
ســتقوم الشــركة بإصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتيــن وتســعة وخمســين ( )6٫904٫259ســهم عــادي جديــد ســتمثل مــا نســبته ()%8.6
مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة بعــد صفقــة االســتحواذ والتــي ســيتم إصدارهــا لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ،بســعر متفــق عليــه يبلــغ
 16.08ريــال ســعودي تقريب ـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنــاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة لمــدة الشــهرين
( 60يــوم) تــداول الســابقة لإلعــان عــن بدايــة المفاوضــات مــع مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن علــى صفقــة االســتحواذ ،وذلــك خــال فتــرة
التــداول مــا بيــن 2020/09/28م إلــى 2020/12/20م وبقيمــة إجماليــة تبلــغ مائــة وأحــد عشــر مليــون وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون
( )111٫020٫485ريــال ســعودي ،وذلــك مقابــل شــراء ثالثــة مالييــن وتســعمائة وأربعــة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين ( )3٫964٫850ســهم عــادي
تمثــل مــا نســبته ( )%26.43مــن رأس المــال فــي شــركة األحســاء.
يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للعوض:
جدول ( :)١٩-٤القيمة اإلجمالية للعوض
الملكية في شركة األحساء

المساهم

عدد األسهم
المرغوب
شراؤها
(والمملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

2٫683٫650

%17.89

%19.00

36.89

4٫673٫220

%3.34

-

%3.34

873٫121

-

%2.60

678٫959

%2.60

678٫959

ال ينطبق

6٫904٫259

1

شركة العثمان القابضة *

2

شركة سعد عبد العزيز الحسين وأوالده

501٫400

3

األستاذ /راشد سعد عبد الرحمن الراشد

389٫900

%2.60

4

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389٫900

%2.60

-

3٫964٫850

%26.4

ال ينطبق

اإلجمالي

عدد األسهم
التي سوف
تصدر في
الشركة
عوض ًا
لصفقة
االستحواذ

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة أيــان لالســتثمار بنســبة (.)٪27.17
يوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن فــي الشــركة قبــل وبعــد االســتحواذ:
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جدول ( :)20-4هيكل ملكية مساهمي شركة األحساء البائعين في الشركة قبل وبعد االستحواذ
قبل االستحواذ – نسبة الملكية في الشركة

االسم

شركة العثمان
القابضة*

بعد االستحواذ -نسبة الملكية في الشركة

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

12٫242٫374

%16.60

%10.57

%27.17

16٫915٫594

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

%20.98

%9.66

%30.64

شركة سعد
عبدالعزيز
الحسين
وأوالده

-

-

-

-

873٫121

%1.08

-

%1.08

شركة إبراهيم
عبداهلل
العفالق وأوالده

-

-

-

-

678٫959

%0.84

-

%0.84

راشد سعد
الراشد

-

-

-

-

678٫959

%0.84

-

%0.84

اإلجمالي

12٫242٫374

%16.60

ال
ينطبق

ال ينطبق

19٫143٫782

%23.74

ال ينطبق

ال ينطبق

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة لكامــل رأس المــال فــي شــركة منافــع الســام
للرعايــة الطبيــة ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة الغيــر مباشــرة ،الرجــاء االطــاع علــى الشــكل « 11الملكيــة الغيــر مباشــرة
لشــركة العثمــان القابضــة فــي الشــركة» .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه يملــك عبدالمحســن العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة
والمالــك فيهــا لمــا نســبته  )%14نســبة ملكيــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ  %0.84ونســبة ملكيــة غبــر مباشــرة تبلــغ  %3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة
وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي  .%4.64وســوف تزيــد إجمالــي ملكيتــه فــي الشــركة إلــى نســبة  %5.06بعــد زيــادة رأس المــال .كمــا يملــك عبــداهلل
العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته  )%14نســبة مليكــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ  %0.84ونســبة
ملكيــة غيــر مباشــرة تبلــغ  %3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي  .%4.64وســوف تزيــد إجمالــي ملكيتــه فــي الشــركة إلــى
نســبة  %5.06بعــد زيــادة رأس المــال.
 3-4دوافع االستحواذ واآلثار المترتبة على الشركة
أعلنــت الشــركة بتاريــخ 1442/09/06هـــ (الموافــق 2021/04/18م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة لشــركة األحســاء
(شــركة غيــر مدرجــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن.
إن صفقــة االســتحواذ تتناســب مــع اســتراتيجية وتوجــه الشــركة فــي المــدى الطويــل بالتوســع فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة ،حيــث أن الشــركة تملــك
حالي ـاً مــا يمثــل نســبه ( )%69.94مــن رأس مــال شــركة األحســاء ،وحيــث أن الشــركة لديهــا خبــرات أخــرى فــي مجــال الخدمــات الطبيــة وذلــك مــن
خــال ملكيتهــا لشــركة الســام للخدمــات الطبيــة وملكيتهــا فــي شــركة طوارئيــات للخدمــات الطبيــة .فــإن صفقــة االســتحواذ علــى شــركة األحســاء
تعــد خطــوة مهمــة لرفــع حصــة الشــركة الســوقية فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة.
ومــن المتوقــع أن تســهم صفقــة االســتحواذ فــي تحقيــق عــدد مــن األهــداف التــي مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى مســاهمي الشــركة الحالييــن
والمســتقبليين ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•االستفادة من النمو المتوقع في قطاع الخدمات الطبية.
•التأثير اإليجابي على ربحية السهم في المستقبل.
•قدرة أعلى على تحمل المخاطر بعد ارتفاع رأس المال.
•تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
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بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ،ســيمتلك المســاهمون الحاليــون فــي الشــركة (باســتثناء الملكيــة المباشــرة والغيــر مباشــرة لمســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن) نســبة ( )%66.59مــن أســهم الشــركة ،فــي المقابــل ســيمتلك مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن مــا نســبته ( )%33.41مــن رأس مــال الشــركة
(بنســبة ( )%23.74بشــكل مباشــر وبنســبة ( )%9.66بشــكل غيــر مباشــر)
 4-4التغيرات المزمعة في مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية للشركة.
يتولى إدارة الشركة حالياً مجلس إدارة مؤلف من سبعة ( )7أعضاء وهم على النحو التالي:
جدول ( :)21-4أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين
المنصب

صفة
العضوية

نسبة الملكية

تاريخ بداية دورة
المجلس

تاريخ نهاية دورة
المجلس

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن
سليمان بالغنيم

رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0013562

2019/07/01م

2022/06/30م

سعد بن عماش بن سعد الشمري

عضو مجلس
اإلدارة

نائب الرئيس-
غير تنفيذي

%0.0013562

2019/07/01م

2022/06/30م

أحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الخيال

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0027125

2019/07/01م

2022/06/30م

معاذ بن ماجد بن داود العوهلي

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0013562

2019/07/01م

2022/06/30م

عادل بن احمد بن يوسف الصالح

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي

%0.0016275

2019/07/01م

2022/06/30م

فيصل بن عبداهلل بن محمد القحطاني

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0013562

2019/07/01م

2022/06/30م

حاتم بن حمد بن عبداهلل السحيباني

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0013562

2019/07/01م

2022/06/30م

االسم

المصدر :الشركة
أما بالنسبة لكبار التنفيذيين الحالين للشركة فهما:
جدول ( :)22-4كبار التنفيذيين الحاليين للشركة
المنصب

تاريخ التعيين

االسم
رائد بن محمد بن عبداللطيف النعيم

العضو المنتدب

2019/12/22م

السيد أحمد سلمان

مدير االستثمار

2020/03/15م

أحمد محمد إبراهيم محمود

المدير المالي

2015/12/06م

المصدر :الشركة
يجــدر بالذكــر أن اتفاقيــة شــراء األســهم لــم تتطــرق إلــى أي تعديــل علــى مجلــس اإلدارة الحالــي أو اإلدارة التنفيذيــة الحاليــة فــي الشــركة نتيجــة صفقــة
االســتحواذ .وبالتالــي ،سيســتمر المجلــس الحالــي واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة للشــركة بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ .وكمــا يجــدر بالذكــر أنــه وبموجــب
نظــام الشــركات ،يحــق لــكل مــن مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن ترشــيح نفســه أو أشــخاص آخريــن لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة ،وذلــك فــي
حــدود نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال الشــركة ،ويتــم المصادقــة علــى قــرار التعييــن فــي الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.
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 5-4تقييم شركة األحساء
حســب اتفاقيــة شــراء األســهم ،اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم ســعر ســهم الشــركة لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة  16.08ريــال ســعودي للســهم
الواحــد وذلــك بنــاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســعر ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة لمــدة ( )60يــوم تــداول الســابقة لإلعــان عــن بدايــة
المفاوضــات مــع مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن علــى صفقــة االســتحواذ ،خــال فتــرة التــداول مــا بيــن  2020/09/28إلــى  .2020/12/20كمــا
اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم كامــل األســهم المصــدرة فــي شــركة األحســاء مبلــغ  420٫017٫780ريــال ســعودي .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول
اتفاقيــة شــراء األســهم والشــروط المتعلقــة بهــا ،يرجــى مراجعــة القســم (« )5-6البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات الــواردة
فــي اتفاقيــة شــراء األســهم» مــن هــذا التعميــم).
يقـــدم هـــذا القســـم ملخـــص لتقريـــر التقييـــم المعـــد مـــن قبـــل المستشـــار المالـــي للشــركة (شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة) والخـــاص بصفقـــة
االســتحواذ علـــى شــركة األحســاء.
وفيما يلي جدول تفصيلي للعوض مقابل االستحواذ:
جدول ( :)23-4العوض مقابل االستحواذ
الوصف

إيضاح

البند
أ.

رأس مال الشركة

 737٫320٫690ريال سعودي

-

ب.

عدد أسهم الشركة

 73٫732٫069سهم عادي

بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية

ج.

تقييم سعر سهم الشركة والقيمة
السوقية للشركة (لغرض صفقة
االستحواذ)

 16.08ريال سعودي للسهم
الواحد ،وتبلغ القيمة
السوقية للشركة مبلغ وقدره
( )1٫185٫611٫670ريال
سعودي

التقييم بنا ًء على متوسطسعر اإلغالق اليومي
للفترة الممتدة من تاريخ 2020/09/28م حتى
2020/12/20م .وتمثل متوسط سعر اإلغالق اليومي
لمدة الشهرين ( 60يوم) تداول السابقة لإلعالن
عن بداية المفاوضات مع مساهمي شركة األحساء
البائعين على صفقة االستحواذ

د.

رأس مال شركة األحساء

 150٫000٫000ريال سعودي

-

ه.

عدد أسهم شركة األحساء

 15٫000٫000سهم عادي

بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد

و.

تقييم شركة األحساء

 420٫017٫780ريال سعودي

للمزيد من المعلومات حول تقييم شركة األحساء،
الرجاء االطالع على جدول  :13-4جدول تقييم شركة
األحساء

ز.

النسبة المئوية لألسهم المرغوب
شراؤها

%26.43

قبل االستحواذ ،تمتلك الشركة نسبة  %69.94من
شركة األحساء .بعد إتمام االستحواذ ،سوف تمتلك
الشركة نسبة  %96.37من شركة األحساء

ح.

قيمة االستحواذ

111٫020٫500

و×ز

ط.

إجمالي عدد األسهم التي سيتم
إصدارها لمساهمي شركة األحساء
البائعين (أسهم العوض)*

 6٫904٫259سهم عادي

ح÷ج

ي.

القيمة اإلسمية ألسهم العوض

 69٫042٫590ريال سعودي

تبلغ القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ عشرة ()10
رياالت سعودية ،ولها كافة الحقوق لألسهم المصدرة
حالياً في الشركة

ك.

إجمالي قيمة أسهم العوض حسب
تقييم سعر سهم الشركة**

 111٫020٫485ريال سعودي

عدد أسهم العوض × تقييم سعر سهم الشركة لغرض
صفقة االستحواذ
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البند

إجمالي القيمة السوقية ألسهم
العوض بحسب أقرب سعر إقفال

ل.

الوصف

إيضاح

 178.475.095ريال سعودي

• عدد أسهم العوض × سعر اقفال سهم الشركة
•حسب سعر اإلغالق لسهم الشركة ،والبالغ
2٥٫85ريال سعودي بتاريخ (2021/08/30م).
ارتفعت القيمة السوقية ألسهم العوض بنسبة
 %60.8مقارنة بإجمالي القيمة السوقية ألسهم
العوض بحسب تقييم سعر سهم الشركة

*تــم تقريــب عــدد األســهم الجديــدة المصــدرة لغــرض إصــدار عــدد صحيــح مــن األســهم (بــدون كســور) لــكل مســاهم بائــع فــي شــركة األحســاء ،ممــا
أدى إلــى تخفيــض عــدد األســهم الجديــدة المصــدرة بإجمالــي  0.93ســهم
** هنــاك فــرق قــدره حوالــي  15ريــال ســعودي فــي قيمــة أســهم العــوض حســب تقييــم ســعر ســهم الشــركة (عنــد مقارنتهــا بقيمــة االســتحواذ) ،ويرجــع
هــذا االختــاف إلــى تخفيــض عــدد األســهم المزمــع إصدارهــا بمقــدار  0.93ســهم كمــا تــم وصفهــا فــي النقطــة  1أعــاه.
جدول ( :)24-4العوض مقابل االستحواذ لكل مساهم بائع في شركة األحساء
الملكية شركة األحساء

المساهم

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل
مباشر)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
الغير
مباشرة

إجمالي
نسبة
الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

2.683.650

%17.89

%19.00

%36.89

4.673.220

%3.34

-

%3.34

873.121

-

%2.60

678.959

%2.60

678.959

ال ينطبق

6٫904٫259

1

شركة العثمان القابضة *

2

شركة سعد عبد العزيز الحسين وأوالده

501.400

3

األستاذ /راشد سعد عبد الرحمن الراشد

389.900

%2.60

4

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

389.900

%2.60

-

3٫964٫850

%26.43

ال ينطبق

اإلجمالي

عدد األسهم
التي سوف
تصدر في
الشركة
عوض ًا
لصفقة
االستحواذ

* إن الملكية غير المباشرة لشركة العثمان القابضة ناتجة عن ملكيتها المباشرة وغير المباشرة في شركة أيان لالستثمار بنسبة (.)٪27.17
تقييم سعر سهم الشركة ألغراض صفقة االستحواذ

تــم تقييــم ســعر ســهم الشــركة ألغــراض صفقــة االســتحواذ بســعر متفــق عليــه يبلــغ  16.08ريــال ســعودي ،وذلــك بنــا ًء علــى متوســط ســعر اإلغــاق
اليومــي للفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ 2020/09/28م حتــى 2020/12/20م .وتمثــل متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لمــدة الشــهرين ( 60يــوم) تــداول
الســابقة لإلعــان عــن بدايــة المفاوضــات مــع مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن علــى صفقــة االســتحواذ .وتــم تحديــد إجمالــي عــدد األســهم التــي
ســيتم إصدارهــا لمــاك شــركة األحســاء بنــاء علــى القيمــة النهائيــة لألســهم المســتهدفة فــي شــركة األحســاء ،مقســومة علــى ســعر ســهم الشــركة
المتفــق عليــه ،كمــا تــم تقريــب عــدد األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن إلــى أقــل عــدد صحيــح.
تقييم شركة األحساء ألغراض صفقة االستحواذ

تــم تقييــم شــركة األحســاء بعــدة نمــاذج تقييــم ،وتــم اختيــار تلــك النمــاذج بمــا يتناســب مــع طبيعــة عمــل شــركة األحســاء وأدائهــا المالــي والتشــغيلي.
باإلضافــة إلــى ذلــك تــم توزيــع األوزان لــكل نمــوذج متبــع فــي التقييــم بنــاء علــى جــودة المعلومــات الســوقية المتوفــرة للشــركات المشــابهة والصفقــات
المشــابهة ،والتوقعــات المســتقبلية باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى تــم أخذهــا بالحســبان خــال مرحلــة إجــراء التقييــم.
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وفيما يلي جدول تقييم شركة األحساء:
جدول ( :)25-4جدول تقييم شركة األحساء
التقييم  -المنشأة
(ريال سعودي)

التقييم  -حقوق الملكية
(ريال سعودي)

الوزن النسبي

أ.

الخصومات النقدية المتدفقة

344٫087٫044

295٫748٫619

%10

ب.

نموذج التقييم

مكرر قيمة المنشأة لألرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك
للشركات المشابهة

429٫314٫509

380٫976٫084

%25

ج.

مكرر قيمة حقوق الملكية لصافي
األرباح

376٫875٫124

328٫536٫699

%10

د.

مكرر القيمة الدفترية لحقوق الملكية

576٫193٫784

527٫855٫359

%25

ه.

مكرر الصفقات السابقة (مكرر القيمة
الدفترية)

482٫943٫051

434٫604٫626

%30

468٫356٫205

420٫017٫780

-

اإلجمالي

بعد أن تم إجراء تقييم المنشأة لشركة األحساء ،تم خصم إجمالي صافي القروض للوصول إلى إجمالي قيمة حقوق الملكية لشركة األحساء:
يوضــح الجــدول التالــي منهجيــات التقييــم المختلفــة التــي تــم اســتخدامها لتقييــم شــركة األحســاء ،وحيــث قــام المستشــار المالــي للشــركة (شــركة
الجزيــرة لألســواق الماليــة) باســتخدام أوزان مختلفــة لــكل منهجيــة تقييــم بمــا يتناســب مــع طبيعــة أعمــال الشــركة وأدائهــا التشــغيلي والمالــي وتوفــر
المعلومــات الســوقية حــول الشــركات المماثلــة:
جدول ( :)26-4المنهجيات المختلفة التي تم استخدامها لتقييم شركة األحساء
إيضاح

تقييم حقوق الملكية في شركة األحساء (ريال سعودي)

إجمالي قيمة المنشأة (بناء على المعدل النسبي
لكل نموذج تقييم)

( 468٫356٫205قيمة المنشأة)
احتساب صافي القروض كما في -31ديسمبر 2020م (ريال سعودي)

اإلجراء

إيضاح

5.038.969

خصم

قروض قصيرة األجل

8.724.783

خصم

قروض طويلة األجل – الجزء المتداول

819.245

خصم

التزامات عقود اإليجار – الجزء المتداول

6.666.667

خصم

قروض طويلة األجل

1.739.193

خصم

التزامات عقود اإليجار – الجزء الغير متداول

30.019.864

خصم

التزامات المنافع المحددة للموظفين

1.837.589

إضافة

نقد وما في حكمه

2.832.707

إضافة

استثمارات عقارية (أصول غير تشغيلية)

إجمالي صافي القروض (ريال سعودي)

48.338.425

التقييم النهائي لحقوق الملكية في شركة األحساء (ريال سعودي)

420.017.780
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جدول ( :)27-4منهجيات التقييم التي تم إجرائها للوصول إلى قيمة شركة األحساء:
شرح المنهج

منهج التقييم
خصم التدفقات النقدية ()DCF

منهج يستخدم لتقدير قيمة األصل أو الشركة موضع التقييم بنا ًء على التدفقات النقدية ال ُمستقبلية
للشركة أو األصل موضع التقييم .يقوم التدفق النقدي المخصوم باحتساب قيمة الشركة المتوقعة
باالستناد إلى التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الخاصة باألصل أو الشركة موضع التقييم.
يحتسب تحليل التدفق النقدي المخصوم القيمة الحالية ( )Present Valueللتدفقات النقدية
ال ُمستقبلية ال ُمتوقعة باستخدام معدل الخصم ( )Discount Rateويتم تحديد معدل الخصم بناء على
تقديرات ال ٌمقيم للمخاطر المتعلقة بتحقق تلك التدفقات النقدية لألصل أو الشركة موضع التقييم.

مكرر قيمة المنشأة لألرباح قبل
الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك ()EV/EBITDA
للشركات المشابهة

منهج يستخدم لتقدير قيمة األصل أو الشركة موضع التقييم بنا ًء على مكررات الشركات المشابهة
والمتداولة في أسواق المال .يعتمد مكرر  EV/EBITDAبشكل كبير على أرباح الشركات قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك ضمن مجموعة الشركات المشابهة ،وعند احتساب قيمة المنشأة
لألصل أو الشركة موضع التقييم ،يتم إجراء تعديالت في التقييم للوصل إلى قيمة حقوق الملكية
( )Equity Valueوتشمل تلك التعديالت أي أصول أو خصوم غير تشغيلية.

مكرر قيمة الحقوق الملكية
لصافي األرباح

منهج يستخدم لتقدير قيمة حقوق الملكية موضع التقييم بنا ًء على مكررات الشركات المشابهة
والمتداولة في أسواق المال .يعتمد مكرر الحقوق الملكية لصافي أرباح على صافي أرباح الشركات
ضمن مجموعة الشركات المشابهة

مكرر قيمة الحقوق الملكية
للقيمة الدفترية

منهج يستخدم لتقدير قيمة حقوق الملكية موضع التقييم بنا ًء على مكررات الشركات المشابهة
والمتداولة في أسواق المال .يعتمد مكرر الحقوق الملكية للقيمة الدفترية على قيم الدفترية الشركات
ضمن مجموعة الشركات المشابهة

مكرر قيمة الحقوق الملكية
للقيمة الدفترية للصفقات
السابقة

منهج يستخدم لتقدير قيمة حقوق الملكية موضع التقييم بنا ًء على مكررات الشركات المشابهة
والمتداولة في أسواق المال .يعتمد مكرر الحقوق الملكية للقيمة الدفترية على قيم الدفترية الشركات
ضمن صفقات سابقة

وبنــاء علــى التقييــم المذكــور أعــاه ،ســوف تقــوم الشــركة بزيــادة رأس مالهــا وإصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتيــن وتســعة وخمســين
ـجل لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن .ويبلــغ إجمالــي
( )6٫904٫259ســهم عــادي ،بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر ريــاالت للســهم الواحــد وتسـ ّ
القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة بنــا ًء علــى عــدد األســهم الجديــدة وعلــى تقييــم ســعر ســهم الشــركة لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالــغ ( )16.08ريــال
ســعودي ،مبلــغ وقــدره مائــة وأحــد عشــر مليــون وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون ( )111٫020٫485ريــال ســعودي .الجديــر بالذكــر أنــه بنــا ًء
علــى ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة ،والبالــغ  20.80ريــال ســعودي فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إعــان توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ،أي بتاريــخ
1442/09/03هـــ الموافــق (2021/04/15م) ،بلغــت القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة مــا مقــداره مائــة وثالثــة وأربعــون مليــون وســتمائة وثمانيــة ألــف
وخمســمائة وســبعة وثمانــون ( )143٫608٫587ريــال ســعودي .ويجــدر بالذكــر أن القيمــة الســوقية لألســهم الجديــدة ســيتم تحديدهــا فــي وقــت الحــق،
كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة للشــركة بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم الشــركة فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ
 6-4تفاصيل األطراف ذوى العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االستحواذ.
تنطــوي صفقــة االســتحواذ هــذه علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومســاهميها الكبــار ،حيــث أن عضــو مجلــس إدارة
الشــركة األســتاذ /أحمــد بــن عبــداهلل الخيــال أحــد كبــار التنفيذييــن فــي أحــد الشــركات التابعــة لشــركة العثمــان القابضــة (شــركة صحــراء الخليــج
للكيماويــات) والمالــك بشــكل مباشــر مــا نســبته ( )%0.0027125مــن رأس مــال الشــركة (وال يمتلــك أحمــد بــن عبــداهلل الخيــال أي نســبة ملكيــة غيــر
مباشــرة فــي الشــركة ) ،وحيــث أن شــركة العثمــان القابضــة هــي أحــد المســاهمين الكبــار فــي كلتــا الشــركتين حيــث تمتلــك بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر
نســبة إجماليــة تعــادل ( )٪27.17مــن رأس مــال الشــركة بنســبة ( )٪16.60بشــكل مباشــر مــن رأس مــال الشــركة وبنســبة ( )٪10.57بشــكل غيــر مباشــر
مــن رأس مــال الشــركة عــن طريــق ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة لكامــل رأس المــال فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة (كمــا
هــو موضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه) ،حيــث أنــه تمتلــك شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة بشــكل مباشــر ( )%10.57مــن رأس مــال
الشــركة (وال تمتلــك شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة) ،وتمتلــك شــركة العثمــان القابضــة
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نســبة إجماليــة تعــادل ( )%36.89مــن رأس مــال شــركة األحســاء بنســبة ( )%17.89بشــكل مباشــر مــن رأس مــال شــركة
األحســاء وبنســبة ( )%19.00بشــكل غيــر مباشــر مــن رأس مــال شــركة األحســاء عــن طريــق ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة فــي الشــركة ،حيــث
تمتلــك الشــركة بشــكل مباشــر ( )%69.94مــن رأس مــال شــركة األحســاء (وال تمتلــك الشــركة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة األحســاء).
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كمــا يجــدر بالذكــر ،أنــه تتمثــل القــوة التصويتيــة لشــركة العثمــان القابضــة -خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة -بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر
بنســبة تعــادل ( )%27.17مــن رأس مــال الشــركة ،وتتمثــل القــوة التصويتيــة لألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة وهــم كل
مــن عبدالمحســن العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته ( ))%14بنســبة ملكيــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ
( )%0.84ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ ( )%3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي ( .)%4.64وعبــداهلل
العثمــان (عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة العثمــان القابضــة والمالــك فيهــا لمــا نســبته ( ))%14بنســبة ملكيــة مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ ( )%0.84ونســبة
ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة تبلــغ ( )%3.8وبإجمالــي ملكيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الشــركة تســاوي ( .)%4.64وعليــه ،تمثــل القــوة التصويتيــة
لشــركة العثمــان القابضــة ولألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة -مجتمعيــن -نســبة تعــادل ( )%28.85فــي الشــركة
قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ (بمــا فــي ذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ) ،ونســبة تعــادل ( )%32.17بعــد
إتمــام صفقــة االســتحواذ .والجديــر بالذكــر أنــه قــد امتنــع الطــرف ذو العالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ
فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة ذو الصلــة ،كمــا ســيمتنع عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة ،مــع العلــم
بــأن القــوة التصويتيــة لــه فــي الجمعيــات العموميــة للشــركة بشــكل عــام تمثــل نســبة تعــادل ( )%0.00٢٧١٢٥مــن رأس مــال الشــركة بشــكل مباشــر (وال
يمتلــك الطــرف ذو العالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي الشــركة) .وتجــدر اإلشــارة إلــى امتنــاع عضــو مجلــس
إدارة الشــركة الدكتــور /عــادل بــن أحمــد الصالــح عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة ذو الصلــة ،نظــراً لكونــه عضــواً فــي
مجلــس إدارة شــركة األحســاء كمــا فــي تاريــخ توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ،ممــا ترتــب عليــه اعتبــاره طرفـاً ذو عالقــة حينهــا .علمـاً بــأن عضــو مجلــس
إدارة الشــركة الدكتــور /عــادل بــن أحمــد الصالــح لــم يعــد عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء اعتبــاراً مــن بدايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس إدارة
شــركة األحســاء بتاريــخ 1442/09/19هـــ (الموافــق 2021/05/01م) ،ممــا يترتــب عليــه عــدم اعتبــاره طرفـاً ذو عالقــة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى قيــام كل مــن شــركة العثمــان القابضــة وعبدالمحســن العثمــان وعبــداهلل العثمــان وشــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة
الطبيــة بتقديــم تعهــد بتاريــخ 2021/08/03م إلــى الشــركة يمتنعــون بموجبــه عــن التصويــت علــى قــرار االســتحواذ خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة
للشــركة .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد شــمل التعهــد المقــدم مــن قبــل شــركة العثمــان القابضــة تعهـدًا باالمتنــاع عــن بيــع األســهم الجديــدة المصــدرة لهــا
لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالغــة ( )4.673.220ســه ًما عاد ًيــا فــي الشــركة ،وذلــك خــال فتــرة حظــر تمتــد لمــدة ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ موافقــة
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى قــرار االســتحواذ.
وفيما يلي شكل يوضح الملكية الغير مباشرة لشركة العثمان القابضة في الشركة:
الشكل  :11الملكية الغير مباشرة لشركة العثمان القابضة في الشركة

إن شركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية مملوكة بالكامل (بشكل مباشر وبشكل غير مباشر) لشركة العثمان القابضة.
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اإلجمالي

المساهمين
البائعين **
راشد سعد الراشد

شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده

شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده

شركة العثمان القابضة

مساهمي الشركة من الجمهور

أعضاء مجلس اإلدارة لدى المساهمين الكبار في
الشركة *

شركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية

أعضاء مجلس اإلدارة

المساهم

جدول ( :)28-4هيكل ملكية الشركة قبل زيادة رأس المال وبعدها

73٫732٫069

-

-

-

12٫242٫374

52٫454٫290

1٫236٫604

7٫790٫601

8٫200

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل مباشر)
نسبة الملكية
المباشرة

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل زيادة رأس المال وبعدها

 7-4هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها:

%100.00

-

-

-

%16.60

%71.14

%1.68

%10.57

%0.01

نسبة الملكية
المباشرة

ال ينطبق

-

-

-

%10.57

-

%7.61

-

-

نسبة الملكية
الغير مباشرة

قبل زيادة رأس المال

ال ينطبق

-

-

-

16٫915٫594

80٫636٫328

678٫959

678٫959

873٫121

%27.17

%71.14

1٫236٫604
54٫685٫329

%9.28

%10.56

8٫200
7٫790٫601

%0.01

إجمالي
نسبة الملكية
(المباشرة
والغير
مباشرة)

عدد األسهم
(المملوكة
بشكل مباشر)

ال ينطبق

-

-

-

%9.66

-

%8.58

-

-

ال ينطبق

%0.84

%0.84

%1.08

%30.64

%67.82

%10.11

%9.66

%0.01

%100.00

%0.84

%0.84

%1.08

%20.98

%67.82

%1.53

%9.66

%0.01

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
الغير مباشرة

إجمالي
نسبة الملكية
(المباشرة
والغير مباشرة)

بعد زيادة رأس المال
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* ناتجــة عــن ملكيــة كل مــن عبــداهلل محمــد العثمــان عضــو مجلــس إدارة شــركة العثمــان القابضــة ،حيــث يمتلــك مــا نســبته ( )%0.84مــن الشــركة
بشــكل مباشــر ونســبة ( )%3.8بشــكل غيــر مباشــر (عــن طريــق ملكيتــه لمــا نســبته ( )%14.0فــي شــركة العثمــان القابضــة) .وملكيــة عبدالمحســن محمــد
العثمــان عضــو مجلــس إدارة شــركة العثمــان القابضــة ،حيــث يمتلــك مــا نســبته ( )%0.84مــن الشــركة بشــكل مباشــر ونســبة ( )%3.8بشــكل غيــر مباشــر
(عــن طريــق ملكيتــه لمــا نســبته ( )%14.0فــي شــركة العثمــان القابضــة).
** لــم يتــم احتســاب نســبة ملكيــة شــركة العثمــان القابضــة ضمــن ملكيــة الجمهــور كونهــا تعــد مــن كبــار مــاك الشــركة ،كمــا أن الملكيــة غيــر المباشــرة
لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة لكامــل رأس المــال فــي شــركة منافــع الســام للرعايــة الطبيــة والتــي تمتلــك مــا
نســبته ( )%10.56مــن رأس مــال الشــركة .وتــم احتســاب ملكيــة شــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده ،وشــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده،
وراشــد ســعد الراشــد ضمــن ملكيــة الجمهــور بعــد زيــادة رأس مــال.
وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ:
الشكل  :12نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ
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 8-4القوائم المالية االفتراضية للشركة بعد االستحواذ
إن المعلومــات الماليــة االفتراضيــة الموحــدة والموجــزة التاليــة والمعــدة مــن قبــل إدارة الشــركة بمســاعدة مستشــار القوائــم الماليــة االفتراضيــة
(شــركة بيكــر تيلــي م ك م – محاســبون قانونيــون) تتنــاول تأثيــر صفقــة االســتحواذ علــى قائمــة المركــز المالــي التاريخــي الموحــد وقائمــة الدخــل
التاريخيــة الموحــدة بتاريــخ  31ديســمبر 2020م بافتــراض أن صفقــة االســتحواذ تمــت بالفعــل كمــا فــي  1ينايــر 2020م .يســتند عــرض المعلومــات
الماليــة االفتراضيــة علــى افتراضــات تصوريــة معينــة وتــم إعدادهــا ألغــراض التوضيــح فقــط ،وبســبب طبيعتهــا ،فــإن قائمــة المركز المالــي االفتراضية
وقائمــة الدخــل االفتراضيــة تعالجــان حالــة افتراضيــة ولذلــك ،ال تمثــان وال تعطيــان صــورة حقيقيــة للمركــز المالــي واألداء المالــي للشــركة بعــد إتمــام
صفقــة االســتحواذ .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن المعلومــات الماليــة االفتراضيــة ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع القوائــم الماليــة التاريخيــة للشــركة
وشــركة األحســاء للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول المعلومــات الماليــة االفتراضيــة الموحــدة والتعديــات
واإليضاحــات ذات الصلــة ،يرجــى مراجعــة الملحــق رقــم (« )2القوائــم الماليــة االفتراضيــة الموحــدة للشــركة وشــركة األحســاء» مــن هــذا التعميــم.
وفيمــا يلــي ملخــص للقوائــم الماليــة االفتراضيــة الموحــدة:
( أ ) قائمة المركز المالي االفتراضية كما في  31ديسمبر 2020م

جدول ( :)29-4هيكل ملكية الشركة قبل زيادة رأس المال وبعدها
الشركة

تعديالت

القوائم المالية
االفتراضية

( مراجعة تاريخية )

تصورية

(غير مراجعة)

الموجودات
الموجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

809٫878٫792

-

809٫878٫792

موجودات غير ملموسة

162٫911

-

162٫911

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

151٫725٫210

-

151٫725٫210

استثمار في شركة زميلة

13٫126٫175

-

13٫126٫175

استثمارات عقارية

124٫171٫587

-

124٫171٫587

موجودات حق االستخدام

4٫402٫052

-

4٫402٫052

الشهرة

2٫094٫678

-

2٫094٫678

1٫105٫561٫405

-

1٫105٫561٫405

مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
مخزون

24٫715٫423

-

24٫715٫423

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

124٫203٫780

-

124٫203٫780

استثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

53٫286٫250

-

53٫286٫250

نقد وما في حكمه

3٫453٫564

-

3٫453٫564

مجموع الموجودات المتداولة

205٫659٫017

-

205٫659٫017

مجموع الموجودات

1٫311٫220٫422

-

1٫311٫220٫422
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الشركة

تعديالت

القوائم المالية
االفتراضية

( مراجعة تاريخية )

تصورية

(غير مراجعة)

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

737٫320٫690

69٫042٫590

806٫363٫280

عالوة (خصم) إصدار ،بالصافي

()10٫882٫110

41٫977٫895

31٫095٫785

احتياطي نظامي

7٫356٫704

-

7٫356٫704

خسائر متراكمة

()579،346

-

()579،346

()33٫332٫212

()51٫046٫031

()84٫378٫243

احتياطي القيمة العادلة

44٫218٫474

-

44٫218٫474

احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

6٫701٫273

-

6٫701٫273

مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

750٫803٫473

59٫974٫454

810٫777٫927

حقوق الملكية غير المسيطرة

68٫200٫265

()59٫974٫454

8٫225٫811

مجموع حقوق الملكية

819٫003٫738

-

819٫003٫738

احتياطي اقتناء حصة إضافية في شركة تابعة

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قرض طويل األجل  -الجزء غير المتداول

191٫506٫019

-

191٫506٫019

التزامات عقود اإليجار  -الجزء غير المتداول

35٫696٫971

-

35٫696٫971

التزامات المنافع المحددة للموظفين

32٫267٫795

-

32٫267٫795

مجموع المطلوبات غير المتداولة

259٫470٫785

-

259٫470٫785

مطلوبات متداولة
قرض طويل األجل  -الجزء المتداول

31٫122٫315

-

31٫122٫315

مطلوب إلى البنوك

5٫705٫488

-

5٫705٫488

قرض قصير األجل

129٫675٫174

-

129٫675٫174

ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

55٫489٫802

-

55٫489٫802

التزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول

4٫186٫602

-

4٫186٫602

مخصص الزكاة

6٫566٫518

-

6٫566٫518

مجموع المطلوبات المتداولة

232٫745٫899

-

232٫745٫899

مجموع المطلوبات

492٫216٫684

-

492٫216٫684

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1٫311٫220٫422

-

1٫311٫220٫422
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( ب ) قائمة الدخل االفتراضية كما في  31ديسمبر 2020م

جدول ( :)30-4قائمة الدخل االفتراضية كما في  31ديسمبر 2020م
الشركة

تعديالت

القوائم المالية
االفتراضية

( مراجعة تاريخية )

تصورية

(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
255٫316٫389

-

255٫316٫389

تكلفة اإليرادات

()187٫451٫036

-

()187٫451٫036

إجمالي الربح

67٫865٫353

-

67٫865٫353

()65٫206٫206

-

()65٫206٫206

مصاريف بيع وتسويق

()929٫852

-

()929٫852

ربح التشغيل

1٫729٫295

-

1٫729٫295

()2٫570٫845

-

()2٫570٫845

2٫705٫639

-

2٫705٫639

275٫005

-

275٫005

مكسب الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة االستحواذ على
شركة تابعة

14٫580٫063

-

14٫580٫063

أرباح محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2٫127٫590

-

2٫127٫590

أرباح غير محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

8٫511٫730

-

8٫511٫730

إيرادات أخرى

7٫207٫004

-

7٫207٫004

صافي ربح السنة من العمليات المستمرة

34٫565٫481

-

34٫565٫481

ربح استبعاد العمليات غير المستمرة

3٫011٫839

-

3٫011٫839

صافي ربح السنة قبل الزكاة

37٫577٫320

-

37٫577٫320

زكاة

()6،730٫167

-

()6٫730٫167

صافي ربح للسنة

30٫847٫153

-

30٫847٫153

اإليرادات ،بالصافي

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف تمويلية
إيرادات توزيعات أرباح
الحصة من نتائج شركة زميلة
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الشركة

تعديالت

القوائم المالية
االفتراضية

( مراجعة تاريخية )

تصورية

(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
الدخل الشامل اآلخر
بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا إلى الربح أو الخسارة
صافي حركة القيمة العادلة على أدوات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()28٫440٫068

-

()28٫440٫068

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

()2٫007٫126

-

()2٫007٫126

الخسارة الشاملة األخرى

()30٫447٫194

-

()30٫447٫194

399٫959

-

399٫959

إجمالي الدخل الشامل للسنة

صافي ربح السنة العائد إلى:
المساهمين

27٫293٫701

3٫124٫860

30٫418٫561

الملكية غير المسيطرة

3٫553٫452

()3٫124٫860

428٫592

صافي ربح السنة

30٫847٫153

-

30٫847٫153

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
المساهمين
الملكية غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

()2٫560٫646

2٫603٫518

42٫872

2٫960٫605

()2٫603٫518

357٫087

399٫959

-

399٫959

ربحية السهم
نصيب السهم من صافي ربح السنة
نصيب السهم من الدخل الشامل للسنة
عدد األسهم القائمة

0.397

0.005

0٫403

()0.037

0.038

0٫001

68٫664٫022

6٫904٫259

75٫568٫281
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 9-4مقارنة بين مؤشرات أداء الشركة في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية المراجعة
جدول ( :)31-4مقارنة بين مؤشرات أداء الشركة في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية المراجعة
مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية لقوائم المالية للسنة المالية في 2020م
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
طريقة االحتساب

شركة أيان لالستثمار

القوائم المالية االفتراضية
الموحدة التصورية
(غير المراجعة)

إجمالي الربح

(إجمالي الربح/المبيعات)

%26.6

%26.6

الربح التشغيلي

(الربح التشغيلي/المبيعات)

%0.7

%0.7

الربح قبل الزكاة

(الربح قبل الزكاة/المبيعات)

%14.7

%14.7

(صافي الربح/المبيعات)

%12.1

%12.1

(صافي الربح/الموجودات)

%2.4

%2.4

(صافي الربح/حقوق المساهمين)

%3.8

%3.8

(صافي الربح العائد إلى المساهمين
في الشركة/حقوق الملكية العائدة
لمساهمي الشركة)

%3.6

%3.8

(الموجودات المتداولة/المطلوبات
المتداولة)

0.88

0.88

(تكاليف المبيعات/المخزون)

7.58

7.58

معدل دوران الذمم المدينة

(المبيعات/الذمم المدينة)

2.06

2.06

معدل دوران الذمم الدائنة

(تكاليف المبيعات/الذمم الدائنة)

3.38

0.38

(إجمالي المطلوبات/إجمالي
الموجودات)

0.38

0.38

(صافي الربح العائد إلى المساهمين
في الشركة/عدد األسهم)

0.397

0.403

(إجمالي الدخل الشامل العائد إلى
المساهمين في الشركة /عدد األسهم)

()0.037

هامش الربح
العائد على الموجودات

العائد على حقوق الملكية

النسبة الحالية
معدل دوران المخزون

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
الموجودات

ربحية السهم
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0.001

 10-4االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة االستحواذ
فــي حــال تحققــت الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ والمذكــورة فــي القســم رقــم (« )3-4دوافــع االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى الشــركة» مــن
هــذا التعميــم ،فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي االســتحواذ إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة ســهم الشــركة علــى المــدى الطويــل .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى
المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى التوقعــات المتعلقــة باالرتفــاع فــي ربحيــة الســهم نتيجــة تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ عنــد اتخــاذ
قرارهــم بالتصويــت فــي الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ،وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية .وعليــه ،يجــب عــدم اعتبــار
هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة الســهم للفتــرات الماليــة الســابقة.
ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة الســهم للشــركة قبــل االســتحواذ وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد االســتحواذ (وذلــك بنــاء علــى القوائــم الماليــة
االفتراضيــة كمــا لــو تــم االســتحواذ فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م)
جــدول ( :)32-4ربحيــة الســهم للشــركة قبــل االســتحواذ وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد االســتحواذ (وذلــك بنــاء علــى القوائــم الماليــة االفتراضيــة
كمــا لــو تــم االســتحواذ فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م)
كما في  31ديسمبر 2020م ،بالريال السعودي
الشركة قبل االستحواذ

الشركة كما في القوائم االفتراضية
الموحدة

صافي دخل السنة – العائد للمساهمين

27٫293٫701

30٫418٫561

صافي دخل السنة – العائد للحقوق غير
المسيطرة

3٫553٫452

428٫592

صافي الدخل للسنة

30٫847٫153

30٫847٫153

0.397

0٫403

68٫664٫022

75٫568٫281

المعلومات المالية

العائد الى المساهمين
عدد األسهم القائمة (سهم)
المصدر :القوائم االفتراضية الموحدة للشركة

ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول االرتفــاع واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )3-4دوافــع االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى
الشــركة» مــن هــذا التعميــم.
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 11-4أداء سعر أسهم الشركة
جــدول ( :)33-4أداء ســهم الشــركة بنهايــة إغــاق كل شــهر ميــادي خــال االثنــي عشــر شــهراً التــي تســبق تاريــخ تقديــم طلــب الشــركة لتســجيل وطــرح
أســهم زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى شــركة األحســاء:
التاريخ

سعر إقفال سهم الشركة (ريال سعودي)

2021/08/31م

26.05

2021/٠٧/٢٩م

26.85

2021/06/30م

28.00

2021/05/31م

24.10

2021/04/29م

21.72

2021/03/31م

21.02

2021/02/28م

19.14

2021/01/31م

18.22

2020/12/31م

19.80

2020/11/30م

17.92

2020/10/29م

13.28

2020/09/30م

15.86

2020/08/31م

15.02

المصدر :تداول.
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 -5المعلومات المالية – مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي
ونتائج عمليات شركة األحساء
 1-5مقدمة
يقــدم تحليــل مناقشــة اإلدارة التالــي لشــركة األحســاء مراجعــة تحليليــة ألدائهــا التشــغيلي ومركزهــا المالــي خــال الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر
2018م و2019م و2020م .ويســتند هــذا القســم إلــى القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر 2018م و 2019م و 2020م .وتــم
إعــداد هــذه القوائــم الماليــة مــن قبــل شــركة األحســاء وتــم تدقيقهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة والمعاييــر
المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.
ال يتملــك المحاســبون القانونيــون (شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه محاســبون قانونيــون) أو أي مــن موظفيهــم (الذيــن يشــكلون فريــق العمــل
الــذي قــام بتقديــم الخدمــات للشــركة) أو األقــارب التابعيــن ألي مــن هــؤالء الموظفيــن أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع ســوا ًء فــي شــركة األحســاء أو
شــركاتها التابعــة والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى اســتقالليتهم .وقــدم المحاســبون القانونيــون كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم موافقتهــم الخطيــة علــى
اإلشــارة الــواردة فــي هــذا التعميــم بشــأن دورهــم كمحاســبين قانونييــن للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م،
ولــم يتــم ســحب تلــك الموافقــة حتــى تاريــخ هــذا التعميــم.
إن البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا القســم قائمــة علــى أســاس تقديــرات اإلدارة المدققــة مــن قبــل المحاســبون القانونيــون (شــركة إبراهيــم أحمــد
البســام وشــركاؤه محاســبون قانونيــون) وتــم تقريبهــا إلــى أقــرب ألــف .بالتالــي ،فــي حــال تــم جمعهــا ،قــد تختلــف النتائــج عــن األرقــام الــواردة فــي
الجــداول التاليــة .وجميــع البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا القســم هــي بالريــال الســعودي ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.
يحتــوي هــذا القســم علــى بيانــات مســتقبلية فيمــا يتعلــق بشــركة األحســاء ،بنــا ًء علــى خطــط إدارتهــا الحاليــة وتوقعاتهــا فيمــا يتعلــق بنمــو شــركة
األحســاء ،ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية .وتنطــوي المخاطــر والشــكوك المذكــورة فــي هــذا القســم علــى توقعــات
غيــر مؤكــدة للمخاطــر التــي قــد تواجههــا شــركة األحســاء ،ولذلــك قــد تختلــف عــن النتائــج الفعليــة لشــركة األحســاء نتيجـ ًة لعوامــل مختلفــة وأحــداث
مســتقبلية ،بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم أو فــي أي قســم آخــر فــي هــذا تعميــم (لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه
المخاطــر ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذا التعميــم).
 2-5العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على أداء شركة األحساء
ال تمثــل العوامــل المذكــورة أدنــاه بالضــرورة جميــع المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى شــركة األحســاء مــن حيــث نتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي
وتوقعاتهمــا المســتقبلية .تســتند هــذه العوامــل إلــى المعلومــات المتاحــة حاليـاً لشــركة األحســاء وقــد ال تمثــل جميــع العوامــل التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر
علــى أعمــال شــركة األحســاء.
 1-2-5األداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع لشــركة األحســاء علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام .وعــاد ًة مــا تتأثــر
إيــرادات وهوامــش ربــح شــركة األحســاء فــي شــهر رمضــان وعيــد األضحــى وعيــد الفطــر وخــال اإلجــازات الصيفيــة ،حيــث يســافر عــدد كبيــر مــن
الســكان إلــى الخــارج أو إلــى مســقط رأســهم .ويــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض نســبة إقبــال المرضــى ونســبة زيــارات مرضــى العيــادات الخارجيــة وحــاالت
دخــول المرضــى المنوميــن إلــى المستشــفى.
قــد تتأثــر إيــرادات وأربــاح شــركة األحســاء بــاألداء االقتصــادي للمملكــة ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط
والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فإنــه أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار
النفــط ســيكون لهــا آثــر مباشــر وجوهــري علــى خطــط ونمــو االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،ممــا قــد تــؤدي إلــى
انخفــاض اإلنفــاق الحكومــي علــى الرعايــة الصحيــة.
 2-2-5تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد

يعتمــد مــدى تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى شــركة األحســاء علــى تطــور األحــداث الجاريــة والمعلومــات الجديــدة التــي قــد تظهــر
فيمــا يتعلــق بدرجــة خطــورة الفيــروس والتدابيــر الالزمــة الحتوائــه أو معالجــة تأثيــره .ونظــراً للظــروف الراهنــة واالنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا
المســتجد ،والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار
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فيــروس كورونــا المســتجد مثــل القيــود االحترازيــة التــي تفرضهــا الحكومــة ،بمــا فــي ذلــك المحظــورات مثــل حظــر الســفر وحظــر التجــول عنــد
الحاجــة ،وهــو مــا أثــر ســلباً علــى نســبة إقبــال المرضــى ،خاصــة فــي مــا يتعلــق بالعمليــات االختياريــة وخدمــات مثــل طــب األســنان ،األنــف واألذن
والحنجــرة ،الفحوصــات الجلديــة وعيــادات التجميــل التــي تــم أغالقهــا بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ،يجــدر بالذكــر أنــه ال يوجــد ضمــان
بعــدم اســتمرار هــذه الجائحــة فــي المســتقبل المنظــور .وفــي حــال اســتمرار هــذه الجائحــة واســتمرار آثارهــا الســلبية علــى االقتصــاد واألعمــال،
ســيؤثر ذلــك ســلباً علــى أعمــال شــركة األحســاء .كمــا أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى مســتويات اإلنفــاق علــى الخدمــات غيــر األساســية
لألفــراد .كان لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد أيضــا تأثيــر علــى تعقيــم وتنظيــف المبانــي.
 3-2-5القدرة التشغيلية لشركة األحساء

تتأثــر عمليــات شــركة األحســاء بكميــة الطلــب علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ،ومــدى ســعة وقــدرة شــركة األحســاء لتلبيــة هــذه الطلبــات .ويجــدر
بالذكــر بــأن قامــت شــركة األحســاء باســتثمار مــا يقــارب ( )39.5مليــون ريــال ســعودي مــا بيــن عامــي 2018م و2019م لغــرض التوســع والحفــاظ
علــى مستشــفياتها الحاليــة ،وذلــك لغايــة مواكبــة النمــو فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة .ويوضــح الجــدول اآلتــي عــدد مرضــى شــركة األحســاء وســعة
مستشــفيات شــركة األحســاء خــال الســنوات الســابقة:
جدول ( :)1-5القدرة التشغيلية لشركة األحساء ومؤشرات األداء الرئيسية

2018م

2019م

2020م

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

معدل النمو
السنوي
المركب

عدد مرضى العيادات الخارجية

267٫146

268٫912

221٫741

%0.7

()%17.5

()%8.9

عدد مرضى المنومين

12٫917

12٫768

10٫707

()%1.2

()%16.1

()%9.0

إجمالي عدد المرضى

280٫063

281٫680

232٫448

%0.6

()%17.5

()%8.9

8٫415

7٫694

7٫243

()%8.6

()%5.9

()%7.2

عدد العيادات

37

38

43

%2.7

%13.2

%7.8

عدد األسرة

207

207

221

%0.0

%6.8

%3.3

عدد المرضى المنومين لكل سرير

62.4

61.7

48

()%1.2

()%21.5

()%11.9

عدد مرضى العيادات الخارجية
لكل عيادة

7٫220

7٫077

5٫157

()%2.0

()%27.1

()%15.5

المؤشرات

تسجيالت الرعاية الصحية األولية

المصدر :معلومات اإلدارة لشركة األحساء
 4-2-5عوامل التكلفة

مــن العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء هــي قدرتهــا علــى جــذب واحتفــاظ األطبــاء والممرضيــن والطاقــم الطبــي ذات
كفــاءة عاليــة .وبنــا ًء علــى ذلــك ،فــإن أحــد مكونــات التكلفــة الرئيســية لشــركة األحســاء هــي تكاليــف الطاقــم الطبــي والتكاليــف األخــرى المتعلقــة بهــا
مثــل البــدالت والحوافــز وغيرهــا .ومثلــت تكاليــف الموظفيــن المباشــرة التــي تشــمل الرواتــب والمنافــع مــا نســبته ( )٪38.2و( )٪36.3و( )٪38.2مــن
إيــرادات شــركة األحســاء للســنوات 2018م و2019م و2020م ،علــى التوالــي.
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 3-5التقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة على أداء شركة األحساء
 1-3-5أسس اإلعداد
( أ ) بيان االلتزام

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة والمعاييــر المعتمــدة مــن
قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.
( ب ) إعداد القوائم المالية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرفقــة وفق ـاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء مكافــآت نهايــة الخدمــة التــي تُع ـ ّد قيمــة حاليــة لاللتــزام المســتقبلي
وذلــك باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة .إن إعــداد القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي يتطلــب مــن
اإلدارة اتخــاذ القــرارات والتقديــرات واالفتراضــات التــي بدورهــا تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة فــي القوائــم الماليــة.
( ج ) العملة الوظيفية وعملة العرض

جميع البيانات المالية الواردة في هذا القسم هي بالريال السعودي وتم تقريبها إلى أقرب ألف ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 2-3-5السياسات المحاسبية الهامة
( أ ) تقدير اإليرادات

يتــم تقديــر اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق ،مــع مراعــاة شــروط الســداد المحــددة فــي العقــد ،دون احتســاب الضرائــب أو
الرســوم .وتقــوم شــركة األحســاء بتقديــر اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء بنــا ًء علــى نمــوذج يتمثــل فــي الخمــس خطــوات التاليــة:
•تحديد العقد مع العميل :االتفاقيات مع شركة األحساء التي تنشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ.
•تحديد التزامات األداء في العقد :مثل وعود نقل المنتجات أو الخدمات.
•تحديــد ســعر المعاملــة :ويكــون ذلــك بنــا ًء علــى المقابــل الــذي تتوقــع شــركة األحســاء الحصــول عليــه مقابــل الوفــاء بالتزامــات األداء (وباســتثناء
أي مبالــغ يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف أخــرى).
ً
•توزيــع ســعر المعاملــة :يتــم توزيــع ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء اســتنادا إلــى ســعر البيــع التقديــري المســتقل للمنتجــات أو الخدمــات المقدمــة
للعميل .
•تســجيل اإليــرادات :يتــم تســجيل اإليــرادات عندمــا (أو بمجــرد أن) يســتوفي المتعاقــد معــه شــروط أداء االلتــزام ،مثــل أن يتــم نقــل المنتجــات أو
الخدمــات المتعاقــد عليهــا إلــى العميــل ويتمكــن العميــل مــن حيــازة المنتجــات .قــد يكــون هــذا مــع مــرور الوقــت أو فــي وقــت معيــن.

بيع األدوية
يتــم إثبــات بيــع األدويــة عنــد تســليم أو شــحن األدويــة ،وذلــك حســب الشــروط التعاقديــة المتفــق عليهــا .وتتــم عمليــة البيــع بنقــل حيــازة األدويــة إلــى
المشــتري ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انتهــاء العالقــة اإلداريــة المســتمرة لشــركة األحســاء بالملكيــة أو الســيطرة الفعالــة علــى البضاعــة المباعــة.

تقديم الخدمات
يتــم تســجيل اإليــرادات الناتجــة مــن الخدمــات عنــد الوفــاء بالتزامــات األداء ذات الصلــة ويتــم تصنيفهــا كجــزء مــن إيــرادات األنشــطة التشــغيلية
الرئيســية .وتخضــع بعــض الخدمــات العتبــارات متغيــرة مثــل الخصومــات واالعتراضــات .كمــا تقــوم شــركة األحســاء باحتســاب هــذه الخصومــات
واالعتراضــات بنــا ًء علــى أفضــل تقديراتهــا ووفق ـاً لخبراتهــا ومعرفتهــا باألحــداث الســابقة .وتقــدم إدارة شــركة األحســاء أفضــل تقديراتهــا لتعديــل
الخصم/الرفــض اســتناداً علــى معرفتهــا وخبرتهــا مــن األحــداث الماضيــة والحاليــة كمــا تقــوم اإلدارة بتقديــر االعتبــارات المتغيــرة باســتخدام طريقــة
القيمــة المتوقعــة للخصومــات واالعتراضــات.

إيرادات عقود اإليجار التشغيلية
يتــم ســداد إيــرادات عقــود اإليجــار التشــغيلية مــن خــال قســط ثابــت يســدد خــال فتــرة عقــد اإليجــار .وتمثــل اإليــرادات الغيــر مدفوعــة اإليــرادات
المســتلمة مــن العمــاء مقدمـاً وتســجل كالتــزام .ويتــم إطفاؤهــا بشــكل ثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد عنــد تحقيقهــا.
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اإليرادات األخرى
يتم سداد اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.
( ب ) المصاريف والنفقات

تتضمــن المصاريــف والنفقــات العموميــة واإلداريــة تكاليــف غيــر مباشــرة وال تكــون بالضــرورة جــز ًءا مــن تكلفــة المبيعــات .ويتــم تقســيم المصاريــف
والنفقــات إلــى ثالثــة أنــواع وعلــى أســاس منتظــم -إذا اقتضــت الحاجــة  -وهــي تكلفــة اإليــرادات والمصاريــف العموميــة والمصاريــف اإلداريــة.
( ج ) ربحية السهم

يتــم احتســاب حصــة الســهم األساســي مــن خــال تقســيم صافــي الربــح علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة الصــادرة خــال العــام .وال يوجــد
لــدى شــركة األحســاء أي عوامــل قــد تــؤدي إلــى خفــض حصــة الســهم العــادي مــن األربــاح لــكل ســهم .وعليــه فــإن حصــة الســهم العــادي مــن األربــاح
تســاوي حصــة الســهم المخفــض مــن األربــاح.
( د ) المعامالت بالعمالت األجنبية

عملة العرض
يتــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي وهــو العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض لشــركة األحســاء .يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم لشــركة
األحســاء باســتخدام العملــة الرئيســية للبيئــة االقتصاديــة التــي تعمــل بهــا شــركة األحســاء (العملــة الوظيفيــة) .وتمــارس شــركة األحســاء أنشــطتها
بشــكل أساســي فــي المملكــة.

معامالت وأرصدة
يتــم إثبــات المعامــات التــي تتــم بعمــات أخــرى غيــر العملــة الوظيفيــة لشــركة األحســاء (العمــات األجنبيــة) وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي
تاريــخ المعامــات .ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات المســجلة بالعمــات األجنبيــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة
فــي ذلــك التاريــخ .كمــا يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المســجلة بالقيمــة العادلــة المقومــة بالعمــات األجنبيــة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي
تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم التســجيل بفــروق أســعار الصــرف علــى البنــود النقديــة فــي قائمــة الربــح والخســارة والدخــل الشــامل فــي الفتــرة
التــي تنشــأ فيهــا.
( هـــ ) التزامات المزايا المحددة للموظفين

يتــم تحديــد التزامــات المزايــا المحــددة للموظفيــن باســتخدام طريقــة تقييــم وحــدة االئتمــان ،مــع إجــراء تقييــم االكتــواري فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
ويتــم إثبــات إعــادة القيــاس التــي تتألــف مــن األربــاح والخســائر االكتواريــة مباشــرة فــي قائمــة المركــز المالــي مــع إدراج المحمــل أو المعكــوس منهــا فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الســنة التــي تحــدث فيهــا .يتــم إدراج إعــادة القيــاس المســجلة فــي الدخــل الشــامل األخــر مباشــرة فــي األربــاح المبقــاة ولــن
يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى قائمــة الربــح والخســارة خــال الفتــرات الالحقــة .ويتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة الحاليــة اللتزامــات المزايــا الناتجــة
عــن تعديــات الخطــة أو التخفيضــات مباشــرة فــي قائمــة الربــح والخســارة كمصــروف فائــدة.
يتــم احتســاب الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم فــي بدايــة العــام علــى صافــي التزامــات المنافــع المحــددة .وتصنــف تكاليــف المنافــع المحــددة علــى
النحــو التالــي:
•تكلفــة الخدمــة (بمــا فــي ذلــك تكلفــة الخدمــة الحاليــة أو تكلفــة الخدمــة الســابقة ،باإلضافــة إلــى األربــاح والخســائر الناتجــة مــن التخفيضــات
والتعديــات).
•مصاريف الفائدة
•إعادة القياس
تقــوم شــركة األحســاء بتســجيل العنصريــن األوليــن مــن تكاليــف المنافــع المحــددة علــى قائمــة الربــح والخســارة فــي بنــد «مصاريــف إداريــة» ،بينمــا يتــم
تســجيل العنصــر الثالــث «إعــادة القيــاس» علــى الدخــل الشــامل ومــن ثــم يتــم إدراجــه بقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة.
يتــم تســجيل اســتحقاقات إنهــاء الخدمــة عندمــا ال تســتطيع شــركة األحســاء أن تســحب اســتحقاقات إنهــاء الخدمــة أو عندمــا تعتــرف شــركة األحســاء
بأيــة تكاليــف إعــادة هيكلــة ذات عالقــة ،أيهمــا أقــرب.
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مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتــم اعتــراف بااللتزامــات المســتحقة للموظفيــن بخصــوص األجــور والرواتــب واإلجــازات الســنوية واإلجــازات المرضيــة والتــي مــن المتوقــع أن يتــم
ســدادها فــي غضــون  12شــهراً بعــد نهايــة الفتــرة ويتــم اعتمادهــا فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــة ذات الصلــة ويتــم اعتمادهــا بالمبلــغ
المتوقــع يتــم دفعهــا مقابــل المزايــا المتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك الخدمــة واإلفصــاح عنهــا فــي المطلوبــات المتداولــة
( و ) الزكاة

تخضــع شــركة األحســاء ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المملكــة .يتــم احتســاب للــزكاة علــى أســاس االســتحقاق .تحســب الــزكاة علــى
أســاس الوعــاء الزكــوي أو صافــي الربــح المعــدل ،أيهمــا أعلــى .يتــم تســجيل أي فــرق فــي التقديــر عنــد الموافقــة علــى التقييــم النهائــي وعندهــا يتــم
تســوية المخصــص.
( ز ) التقارير القطاعية

يمثــل القطــاع وحــدة قابلــة للتحديــد فــي شــركة األحســاء التــي تقــوم بالبيــع أو تقديــم الســلع والخدمــات وهــو مــا يســمى (بالقطاعــات حســب األنشــطة)،
أو تلــك التــي تقــوم بالبيــع أو تقديــم الســلع والخدمــات فــي نطــاق بيئــة اقتصاديــة محــددة وهــو مــا يســمى (بالقطاعــات حســب المناطــق الجغرافيــة)،
علــى أن يكــون لــكل قطــاع مخاطــر ومنافــع مختلفــة عــن مخاطــر ومنافــع القطاعــات األخــرى .وتتمثــل قطاعــات شــركة األحســاء فــي قطــاع خدمــي
(طبــي).
( ح ) ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة دون حسبان االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
تظهــر الممتلــكات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة ناقصــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة .يتــم تصنيــف هــذه العقــارات إلــى البنــد المناســب بالممتلــكات
والمعــدات عندمــا تكــون مكتملــة وجاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا .يبــدأ اســتهالك هــذه الموجــودات علــى نفــس األســس المســتخدمة فــي الموجــودات
العقاريــة األخــرى عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا.
تــدرج الممتلــكات قيــد اإلنشــاء ألغــراض اإلنتــاج أو الخدمــات أو اإلدارة بالتكلفــة دون حســبان أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة .تتضمــن التكلفــة ســعر
الشــراء وتكلفــة اإلنشــاء والتطويــر وأيــة تكاليــف أخــرى مرتبطــة باالســتحواذ علــى األصــل كمــا تشــتمل علــى األتعــاب المهنيــة ،وبالنســبة للموجــودات
المؤهلــة ،يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض وفقـاً للسياســة المحاســبية لشــركة األحســاء .ويتــم تصنيــف هــذه الممتلــكات إلــى البنــود المناســبة بالممتلكات
واآلالت والمعــدات عندمــا تكــون مكتملــة وجاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا .يبــدأ اســتهالك هــذه الموجــودات علــى نفــس األســس المســتخدمة فــي
الموجــودات العقاريــة األخــرى عندمــا تصبــح الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا .يتــم اســتهالك الممتلــكات واآلالت والمعــدات (باســتثناء
األراضــي المملوكــة والمبانــي قيــد اإلنشــاء) علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.
يبين الجدول اآلتي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات:
جدول ( :)٢-٥األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات
الموجودات

العمر اإلنتاجي

مباني وتحسينات على مباني مستأجرة

 33 - 5سنة

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 10 - 5سنوات

السيارات

 4سنوات

آالت

 10سنوات

حاسب آلي

 4سنوات

يتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيــم المتبقيــة وطريقــة االســتهالك فــي نهايــة كل فتــرة قوائــم ماليــة ،بالنســبة أليــة تغيــرات فــي التقديــرات
علــى أســاس مســتقبلي .ويلغــى الموافقــة علــى بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع وجــود منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية مــن اســتمرار اســتخدامه .یتــم تحــدید أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد أو االســتغناء عــن أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات
بالفــرق بيــن متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم اعتمادهــا فــي قائمــة الربــح والخســارة.
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تتمثــل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ فــي التكاليــف التراكميــة التــي تكبدتهــا شــركة األحســاء الخاصــة بإنشــاء مبانــي إضافيــة .ويتــم تســجيل
التكاليــف المتكبــدة علــى األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ ثــم يتــم تحويلهــا إلــى الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد اكتمــال بنــاء هــذه المنشــآت .ويتــم
رســملة تكاليــف التمويــل مــن القــروض المتعلقــة ببنــاء الموجــودات المؤهلــة خــال الفتــرة الزمنيــة الالزمــة إلتمامــه وإعــداده للغــرض المحــدد لــه.

رسملة التكاليف
تتكون تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات من ما يلي:
•سعر شرائها شام ً
ال رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد بعد خصم الخصومات التجارية والتخفيضات.
•أي تكاليف لنقل األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قاد ًرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة.
•التقديــر األولــي لتكاليــف تفكيــك وإزالــة العنصــر واســتعادة الموقــع الــذي يقــع فيــه ،وااللتــزام المتك ّبــد إمــا عنــد الحصــول علــى العنصــر أو نتيجــة
الســتخدام العنصــر خــال فتــرة معينــة ألغــراض أخــرى غيــر إنتــاج قوائــم الجــرد خــال تلــك الســنة.
يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو اعتمادهــا كأصــل منفصــل ،حســب االقتضــاء ،فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن
تتدفــق إلــى شــركة األحســاء منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويمكــن قيــاس تكلفــة البنــد بشــكل موثــوق .يتــم إلغــاء تســجيل القيمــة الدفتريــة
ألي عنصــر يتــم المحاســبة عنــه كأصــل منفصــل عنــد اســتبداله.
تتــم رســملة تكاليــف االقتــراض المتعلقــة باألصــول المؤهلــة كجــزء مــن تكلفــة األصــول المؤهلــة حتــى بــدء اإلنتــاج التجــاري .ويتــم تحميــل كافــة
اإلصالحــات والصيانــة األخــرى علــى قائمــة الربــح أو الخســارة خــال الســنة الماليــة التــي تــم تكبدهــا فيهــا .يتــم تحميــل أعمــال الصيانــة واإلصالحــات
العاديــة التــي ال تطيــل العمــر اإلنتاجــي االقتصــادي المقــدر لألصــل أو مخرجــات اإلنتــاج فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد حدوثهــا.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تتــم رســملة الموجــودات قيــد اإلنشــاء أو التطويــر فــي حســاب أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ .ويتــم تحويــل الموجــودات قيــد اإلنشــاء أو التطويــر إلــى
الفئــة المناســبة فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات أو األصــول غيــر الملموســة (اعتمــا ًدا علــى طبيعــة المشــروع) ،بمجــرد أن يكــون األصــل فــي الموقــع
و/أو شــرطاً ضروريـاً ليكــون قــاد ًرا علــى العمــل بالطريقــة المقصــودة مــن قبــل اإلدارة .تشــتمل تكلفــة أي بنــد مــن بنــود األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيذ
علــى ســعر شــرائه وتكلفــة اإلنشــاء/التطوير وأي بنــد آخــر يمكــن أن ينســب مباشــرة إلــى اإلنشــاء أو الحيــازة علــى بنــد مــن األعمــال الرأســمالية القيــد
التنفيــذ التــي تقصدهــا اإلدارة .التكاليــف المرتبطــة باختبــار عناصــر الرأســمالية القيــد التنفيــذ (قبــل إتاحتهــا لالســتخدام) تتــم رســملتها بالصافــي
مــن العائــدات مــن بيــع أي إنتــاج خــال فتــرة االختبــار .وال يتــم اســتهالك أو إطفــاء األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ.
( ط ) الموجودات الغير ملموسة

يتــــم تســجيل الموجــــودات غيــــر الملموســــة ذات األعمــــار المحــــددة التــي يتــم شــراؤها بشــكل منفصــل بالتكلفــة دون قيمــة اإلطفــاء المتراكــم وإجمالــي
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة .ويتــم إثبــات اإلطفــاء باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة .ويتــم مراجعــة العمــر
اإلنتاجــي المقــدر وطريقــة اإلطفــاء فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة ،ويتــم احتســاب أي تغيــرات فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،يتــم تــدرج الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة التــي يتــم شــراؤها بشــكل منفصــل بالتكلفــة دون حســبان إجمالــي
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة .ويلغــى إثبــات الموجــودات غيــر الملموســة عنــد اســتبعادها أو عندمــا ال يتوقــع وجــود منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية مــن
اســتخدامها أو اســتبعادها .ويتــم قيــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن إلغــاء إثبــات الموجــودات غيــر الملموســة بالفــرق بيــن صافــي متحصــات
االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء إثبــات األصــل.
ويبين الجدول اآلتي أهم الموجودات الغير ملموسة التي احتسبتها شركة األحساء وأعمارها اإلنتاجية:
الموجودات الغير ملموسة

العمر اإلنتاجي

برنامج الحاسب اآللي

 4سنوات

( ي ) انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقــوم شــركة األحســاء فــي نهايــة كل فتــرة بإعــداد قوائــم ماليــة لمراجعــة القيــم الدفتريــة لموجوداتهــا الملموســة وغيــر الملموســة وذلــك لتحديــد إذا
كان هنــاك مــا يشــير إلــى أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت إلــى خســائر انخفــاض القيمــة .وفــي حالــة وجــود ذلــك المؤشــر ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة
لالســترداد لألصــل وذلــك لتحديــد مــدى خســائر انخفــاض القيمــة (إن وجــدت) .فــي حــال عــدم التمكــن مــن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل
محــدد ،تقــوم شــركة األحســاء بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لوحــدة التوليــد النقــدي التــي يعــود إليهــا األصــل نفســه .وعندمــا يمكــن تحديــد أســس
توزيــع معقولــة وثابتــة ،يتــم توزيــع األصــول المشــتركة إلــى وحــدات التوليــد النقــدي المحــددة ،أو يتــم توزيعهــا إلــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات التوليــد
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النقــدي التــي يمكــن تحديــد أســس توزيــع معقولــة وثابتــة لهــا .ويتــم اختبــار انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر
المحــددة والموجــودات غيــر الملموســة التــي لــم يتــم اســتخدامها بعــد ،مــرة واحــدة ســنوياً علــى األقــل ،وعندمــا يكــون هنــاك مؤشــر يــدل علــى انخفــاض
قيمــة األصــل.
إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل دون تكلفــة البيــع أو قيمــة االســتخدام ،أيهمــا أعلــى .وعنــد تقديــر قيمــة االســتخدام،
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقديــرات الســوق
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المتعلقــة باألصــل التــي لــم يتــم تعديــل تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لهــا .وفــي حــال تــم تقديــر
القيمــة االســتردادية لألصــل (أو الوحــدة التوليــد النقــدي) بمــا يقــل عــن القيمــة الدفتريــة ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو وحــدة التوليــد
النقــدي) إلــى القيمــة االســتردادية .يتــم تســجيل خســائر االنخفــاض مباشــر ًة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة .عندمــا يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي
القيمــة الحقـاً ،تتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو وحــدة التوليــد النقــدي) إلــى القيمــة المعــاد تقديرهــا أو القيمــة االســتردادية ،بحيــث ال تزيــد
القيمــة الدفتريــة المعدلــة عــن القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو وحــدة التوليــد النقــدي) فيمــا لــو لــم يتــم احتســاب خســائر انخفــاض القيمــة فــي الســنوات
الســابقة .ويتــم تســجيل عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة مباشــر ًة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة.
( ك ) المخزون

يتــم تقييــم المخــزون علــى أســاس التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ،أيهمــا أقــل .ويتــم تحديــد تكلفــة المخــزون علــى أســاس طريقــه المتوســط
المرجــح وتتضمــن المصاريــف المتكبــدة القتنــاء المخــزون ،تكاليــف اإلنتــاج أو التحويــل والتكاليــف األخــرى المتكبــدة للوصــول بالمخــزون للموقــع فــي
حالتــه الراهنــة .فــي حالــة البضاعــة المصنعــة والبضاعــة تحــت التشــغيل ،فــإن التكلفــة تشــمل حصــة مناســبة مــن مصاريــف اإلنتــاج غيــر المباشــرة بنــا ًء
علــى طاقــة التشــغيل العاديــة .ويشــمل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ســعر البيــع التقديــري فــي النشــاط االعتيــادي بعــد خصــم التكاليــف التقديريــة
لمصاريــف اإلكمــال والبيــع.
( ل ) المخصصات

يتــم تســجيل المخصصــات عندمــا يكــون علــى شــركة األحســاء أي التــزام حالــي (ســواء كان ذلــك التــزام قانونــي أو حكمــي) نتيجــة لحــدث فــي الماضــي
ويكــون مــن المحتمــل أن يترتــب منــه ســداد االلتــزام ويمكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق .ويتــم احتســاب المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص
حســب أفضــل التوقعــات للمقابــل المطلــوب لســداد االلتــزام كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة
بااللتــزام .عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقـ ّدرة لتســوية االلتــزام الحالــي ،فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة
لتلــك التدفقــات النقديــة (عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــد جوهريـاً) .وفــي حــال كان المتوقــع اســترداده مــن طــرف ثالــث يمثــل جــزء أو كافــة
المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لســداد المخصــص ،فإنــه يتــم االعتــراف بالذمــة المدينــة كأصــل فــي حالــة كــون اســتالم المبلــغ مؤكــدة ويمكــن قياســه
بشــكل موثــوق بــه.
( م ) تكاليف االقتراض

تتشــكل تكاليــف االقتــراض العائــدة بشــكل مباشــر إلــى شــراء أو إنشــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة ،مــن الموجــودات التــي تتطلــب حتم ـاً فتــرة مــن
الوقــت لتكــون جاهــزة لالســتعمال المقــرر لهــا أو لبيعهــا .ويتــم رســملة تكاليــف االقتــراض إلــى تكاليــف هــذه الموجــودات حتــى تصبــح هــذه الموجــودات
جاهــزة بشــكل جوهــري لالســتعمال المحــدد لهــا أو بيعهــا .ويتــم إدراج جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى فــي قائمــة الربــح أو الخســارة فــي العــام
التــي حصلــت فيــه.
( ن ) االستثمارات العقارية

يكــون التســجيل األولــي لالســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة شــاملة تتضمــن تكاليــف المعامــات .ويتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة الحق ـاً بالتكلفــة
مخصومــا منهــا االســتهالكات المتراكمــة وأيــة خســائر ناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة .تتمثــل االســتثمارات العقاريــة فــي األراضــي المحتفــظ بهــا
لنمــو رأس المــال وليــس للبيــع فــي اآلجــل القصيــر فــي الســياق العــادي لألعمــال ،واألراضــي المحتفــظ بهــا الســتخدام مســتقبلي غيــر محــدد فــي
الوقــت الحالــي والمبانــي التــي يتــم االنتفــاع منهــا بالتأجيــر .يتــم احتســاب االســتهالك للمبانــي علــى مــدى ( )33ســنة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت
وال يتــم حســاب اســتهالك لألراضــي .ويتــم اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة والتــي تعكــس الظــروف الســائدة بالســوق بتاريــخ
إعــداد القوائــم الماليــة .تحــدد القيمــة العادلــة بنــاء علــى تقييــم ســنوي مــن قبــل مقيــم مرخــص مســتقل.
يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لالســتثمارات العقاريــة للتأكــد مــن عــدم وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف
إلــى أن القيمــة الدفتريــة غيــر قابلــة لالســترداد .وفــي حــال وجــود مؤشــرات تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات العقاريــة تزيــد عــن قيمتهــا
القابلــة لالســترداد المقــدرة ،يتــم إثبــات ذلــك الفــرق كخســائر انخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة .تتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد
فــي القيمــة العادلــة مخصومــا منهــا تكاليــف البيــع ،أو القيمــة االســتخدامية ،أيهمــا أعلــى .ويتــم إلغــاء التســجيل لالســتثمارات العقاريــة عندمــا يتــم
اســتبعادها بصــورة دائمــة مــن االســتخدام ،أو عنــد عــدم توقــع أي فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها .يــدرج الفــرق بيــن صافــي متحصــات
االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي الربــح أو الخســارة للفتــرة التــي يتــم فيهــا اســتبعاد األثــل.
82

( س ) عقود إيجار

يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية كما يلى:
يتم قياس أصول حق استخدام بالتكلفة والتي تتضمن اآلتي:
•مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار
•أية دفعات إيجاريه تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد دون أي حوافز إيجار مستلمة
•أي تكاليف أولية مباشرة أولية متكبدة بواسطة المستأجر
•تكاليف الترميم
تتضمن التزامات عقود اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
•الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية) دون احتساب أي حوافز إجار مدينة
•دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل
•المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية
•سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار
•دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة اإليجار تعكس قيام المستأجر بممارسة هذا الخيار
يتــم خصــم مدفوعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي ،والــذي يمثــل الســعر الــذي ســيدفعه المســتأجر القتــراض األمــوال الالزمــة
للحصــول علــى أصــل مــا بقيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بالشــروط واألحــكام .ويتــم إثبــات المدفوعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة
األجــل وإيجــارات الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى أســاس القســط الثابــت كمصــروف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة .عقــود اإليجــار
قصيــرة األجــل هــي عقــود إيجــار ذات فتــرة إيجــار مدتهــا  12شــهراً أو أقــل.
يتــم إعــادة التفــاوض علــى شــروط عقــود اإليجــار علــى أســاس فــردي وتحتــوي علــى نطــاق واســع مــن الشــروط واألحــكام المختلفــة .ال تفــرض اتفاقيــات
عقــود اإليجــار أي التزامــات ،ولكــن الموجــودات المؤجــرة قــد ال يتــم اســتخدامها كضمــان ألغــراض االقتــراض.
( ع ) األدوات المالیة

الموجودات المالية
يتــم القيــاس األولــى للموجــودات الماليــة (مــا لــم تكــن ذمــم مدينــة تجاريــة دون عنصــر تمويلــي جوهــري مقــاس بشــكل أولــى بســعر المعاملــة) بالقيمــة
العادلــة ،بالنســبة للبنــد غيــر المقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،تضــاف تكاليــف المعاملــة الــي تتعلــق باقتنائهــا بشــكل مباشــر.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال من الشرطين التاليين:
•يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
•تنشأ فترتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية الي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على اصل المبلغ القائم.
يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة عــن طريــق خســائر
االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة ضمــن قائمــة الربــح أو
الخســارة.
تقــوم شــركة األحســاء باســتبعاد الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل أو إذا قامــت
بتحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة فــي المعاملــة التــي يتــم فيهــا انتقــال جميــع مخاطــر والمنافــع المرتبطــة
بملكيــة الموجــودات الماليــة .ويتــم أثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن التوقــف عــن اإلثبــات ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة.

المطلوبات المالية
يكــون التســجيل األولــي للمطلوبــات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة ،وهــو التاريــخ الــذي ســوف تصبــح فيــه شــركة األحســاء طرفـاً فــي األحــكام التعاقديــة
لــأداة .ويتــم التســجيل األولــي لهــذه المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة زائــداً أي تكاليــف ناتجــة عــن المعامــات المباشــرة.
بعــد التســجيل األولــي ،يتــم قيــاس هــذه المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .وتتكــون المطلوبــات الماليــة
غيــر المشــتقة الخاصــة بشــركة األحســاء مــن قــروض بنكيــة وذمــم دائنــة تجاريــة وذمــم دائنــة أخــرى .ســتقوم شــركة األحســاء باســتبعاد المطلوبــات
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الماليــة عنــد الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة أو إلغاءهــا أو انتهاءهــا .يتــم إجــراء مقاصــة بيــن مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويُعــرض المبلــغ
الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي ويكــون ذلــك فقــط عندمــا يكــون لــدى شــركة األحســاء الحــق القانونــي فــي مقاصــة المبالــغ وتنــوي إمــا التســوية
علــى أســاس صافــي أو تحقيــق األصــل وتســديد االلتــزام فــي وقــت واحــد.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقــوم شــركة األحســاء ،بنــاء علــى النظــرة المســتقبلية ،بتقييــم خســائر االئتمــان المتوقعــة الخاصــة بموجوداتهــا الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة.
بالنســبة للذمــم المدينــة ،تطبــق شــركة األحســاء النهــج المبســط ،والــذي يتطلــب تســجيل الخســائر المتوقعــة علــى أســاس العمــر مــن تاريــخ التســجيل
األولــي للذمــم المدينــة .لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة ،تــم تجميــع الذمــم المدينــة بنــا ًء علــى خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة وعــدد
األيــام التــي تجــاوزت اســتحقاقها .وتــم اشــتقاق معــدالت الخســارة المتوقعــة مــن المعلومــات التاريخيــة لشــركة األحســاء وتــم تعديلهــا لتعكــس النتائــج
المســتقبلية المتوقعــة والتــي تتضمــن أيضــا معلومــات مســتقبلية لعوامــل االقتصــاد الكلــي مثــل التضخــم ومعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
إن الموجــودات الماليــة األخــرى مثــل الذمــم المدينــة للموظفيــن واألرصــدة لــدى البنــوك لديهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة ،وبالتالــي فــإن تأثيــر تطبيــق
خســارة االئتمــان المتوقعــة غيــر جوهــري.

ﻃﺮﻳﻘﺔ معدل ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن وتخصيــص إيــرادات الفوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.
بنــا ًء علــى ذلــك ،معــدل الفائــدة الفعلــي هــو معــدل يســتخدم لخصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة (بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم والنقــاط
المدفوعــة والمقبوضــة والتــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وكذلــك تكاليــف المعامــات والعــاوات والخصومــات األخــرى) فــي
إطــار العمــر الزمنــي المتوقــع ألداة الديــن ،أو فتــرة أقصــر ،إذا كان ذلــك مناســباً وذلــك إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد التســجيل األولــي.
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 4-5ملخص المعلومات المالية
يجــب قــراءة المعلومــات الماليــة التاليــة مــع المعلومــات الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م .كمــا
يتوجــب قــراءة المالحظــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة وتقريــر المدقــق المالــي التــي يحتويهــا هــذا التعميــم وليــس فقــط المعلومــات الماليــة المبينــة
أدنــاه.
 1-4-5ملخص المعلومات المالية لشركة األحساء

جدول ( :)3-5ملخص المعلومات المالية لشركة األحساء
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
المدققة

ألف ريال سعودي

2019م
المدققة

2020م
المدققة

قائمة الدخل الشامل
210٫946

229٫062

238٫533

إيرادات ،بالصافي
تكلفة اإليرادات

()157٫157

()162٫495

()174٫577

إجمالي الربح

53٫789

66٫567

63٫956

()45٫917

()62٫195

()53٫658

الدخل من العمليات

7٫872

4٫372

10٫298

إيرادات أخرى

4٫240

4٫317

5٫180

-

()343

()413

صافي الدخل قبل الزكاة

12٫112

8٫347

15٫066

مصروف الزكاة

()2٫445

()2٫825

()2٫860

9٫667

5٫522

12٫205

مصاريف عمومية وإدارية

أعباء تمويل

صافي دخل السنة
الدخل الشامل األخر
إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين

11٫662

()1٫586

()1٫972

إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة

21٫330

3٫936

10٫234

كنسبة مئوية من اإليرادات
هامش إجمالي الربح

%25.5

%29.1

%26.8

هامش صافي الدخل

%4.6

%2.4

%5.1

هامش العائد على متوسط الموجودات

%3.8

%2.0

%4.2

هامش العائد على متوسط حقوق الملكية

%5.3

%2.8

%6.0
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كما في  31ديسمبر
2018م
المدققة

ألف ريال سعودي

2019م
المدققة

2020م
المدققة

قائمة المركز المالي
إجمالي حقوق الملكية

194٫603

198٫539

208٫773

إجمالي الموجودات غير المتداولة

153٫824

160٫707

163٫276

إجمالي الموجودات المتداولة

114٫173

116٫198

137٫107

مجموع الموجودات

267٫998

276٫905

300٫383

مجموع المطلوبات غير المتداولة

34٫108

39٫317

38٫426

مجموع المطلوبات المتداولة

39٫286

39٫049

53٫184

مجموع المطلوبات

73٫395

78٫366

91٫610

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

267٫998

276٫905

300٫383

2.9

3.0

2.6

%365.1

%353.3

%327.9

نسبة التداول
إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

مخلص قائمة التدفقات النقدية
16٫031

23٫219

4٫899

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

()22٫641

()16٫736

()17٫162

صافي النقد الناتج (المستخدم) في األنشطة التمويلية

10٫691

()4٫325

2٫545

النقد وما يعادله في بداية السنة

5٫316

9٫397

11٫554

النقد وما يعادله في نهاية السنة

9٫397

11٫554

1٫838

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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( أ ) نتائج العمليات لشركة األحساء

قائمة الدخل أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
يوضــح الجــدول التالــي قائمــة الدخــل أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر لشــركة األحســاء للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م
و2019م و2020م:
جدول ( :)٤-٥قائمة الدخل المدققة لألعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

معدل النمو
السنوي
المركب

قائمة الدخل الشامل
210٫946

229٫062

238٫533

%8.6

%4.1

%6.3

إيرادات ،بالصافي
تكلفة اإليرادات

()157٫157

()162٫495

()174٫577

%3.4

%7.4

%5.4

إجمالي الربح

53٫789

66٫567

63٫956

%23.8

()%3.9

%9.0

()45٫917

()62٫195

()53٫658

%35.5

()%13.7

%8٫1

الدخل من العمليات

7٫872

4٫372

10٫298

()%44.5

%135.5

%14.4

إيرادات أخرى

4٫240

4٫317

5٫180

%1.8

%20.0

%10.5

-

()343

()413

ال يمكن
االحتساب

%20.4

ال يمكن
االحتساب

صافي الدخل قبل الزكاة

12٫112

8٫347

15٫066

()%31.1

%80٫5

%11.5

مصروف الزكاة

()2٫445

()2٫825

()2٫860

%15.5

%1.3

%8٫2

9٫667

5٫522

12٫205

()%42.9

%121٫0

%12.4

مصاريف عمومية وإدارية

أعباء تمويل

صافي دخل السنة

الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس التزامات
المزايا المحددة للموظفين

11٫662

()1٫586

()1٫972

()%113.6

%24.3

ال يمكن
االحتساب

إجمالي الدخل (الخسارة)
الشاملة للسنة

21٫330

3٫936

10٫234

()%81.5

%160.0

()%30.7

إجمالي الربح

كنسبة مئوية من اإليرادات
%25.5

%29.1

%26.8

%14.1

()%7.9

%2.5

()%21.8

()%27.2

()%22.5

%24.8

()%17.3

%1.6

الدخل من العمليات

%3.7

%1.9

%4.3

()%48.9

%126.2

%7.6

صافي الدخل للسنة

%4.6

%2.4

%5.1

()%47.8

%112.5

%5.3

مصاريف عمومية وإدارية
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اإليرادات
تحقــق شــركة األحســاء إيراداتهــا بشــكل رئيســي مــن خــال بيــع األدويــة وتقديــم الخدمــات والدخــل اآلتــي مــن غــرف العمليــات وغيرهــا .وتقــوم شــركة
األحســاء حالي ـاً بتشــغيل مستشــفى األحســاء الــذي يقــع فــي مدينــة الهفــوف بالمنطقــة الشــرقية بالمملكــة .ويوجــد لــدى مستشــفى األحســاء ()221
ســريراً كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويشــكل ذلــك ارتفــاع فــي عــدد األســرة بقــدر ( )14مقارنـ ًة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م ،علــى التوالــي ،حيــث
كان يوجــد لــدى مستشــفى األحســاء ( )207ســريراً .كمــا زادت اإليــرادات بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره ( )%6٫3مــن عــام 2018م إلــى عــام 2020م.
يبين الجدول اآلتي توزيع اإليرادات حسب المنتج لألعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
جدول ( :)5-٥توزيع اإليرادات حسب المنتج لألعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنه المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

تقديم الخدمات

183٫837

210٫591

218٫545

%14.6

%3.8

بيع األدوية

40٫113

42٫765

42٫010

%6.6

()%1.8

الدخل من غرف العمليات

26٫859

24٫722

30٫760

()%8.0

%24.4

الخصومات والمرفوضات

()39٫863

()49٫015

()52٫782

%23.0

%7.7

مجموع اإليرادات

210٫946

229٫062

238٫533

%8.6

%4.1

إيرادات المرضى مرضى المنومين

108٫059

128٫372

144٫671

%18.8

%12.7

إيرادات مرضى العيادات الخارجية

62٫711

61٫655

55٫686

()%1.7

()%9.7

إيرادات أطباء الرعاية الصحية األولية

40٫176

39٫035

38٫176

()%2.8

()%2.2

عدد المرضى المنومين

12٫917

12٫768

10٫707

()%1.2

()%16.1

متوسط اإليرادات لكل مريض منوم بالريال السعودي

8٫366

10٫054

13٫512

%20.2

%34.4

267٫146

268٫912

221٫741

%0.7

()%17.5

235

229

251

()%2.3

%9.6

تسجيالت الرعاية الصحية األولية

8٫415

7٫694

7٫243

()%8.6

()%5.9

متوسط اإليرادات لكل تسجيل بالريال السعودي

4٫774

5٫073

5٫271

%6.3

%3.9

ألف ريال سعودي

عدد مرضى العيادات الخارجية
متوسط اإليرادات لكل مريض العيادات الخارجية
بالريال السعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
تقديم الخدمات

%87.1

%91.9

%91.6

-

-

بيع األدوية

%19.0

%18.7

%17.6

-

-

الدخل من غرف العمليات

%12.7

%10.8

%12.9

-

-

الخصومات والمرفوضات

()%18.9

()%21.4

()%22.1

-

-
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كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أعــاه ،يعــود االرتفــاع فــي اإليــرادات بمبلــغ ( )18.1مليــون ريــال ســعودي بشــكل رئيســي إلــى االرتفــاع فــي اإليــرادات
تقديــم الخدمــات بمبلــغ ( )26.8مليــون ريــال ســعودي خــال عــام 2019م واالرتفــاع فــي اإليــرادات بيــع األدويــة بمبلــغ ( )2.7مليــون ريــال ســعودي خــال
عــام 2019م.
ارتفعــت اإليــرادات تقديــم الخدمــات بمقــدار ( )26.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م وذلــك نتيجـ ًة الرتفــاع فــي عــدد العمليــات الطبيــة خــال
هــذا العــام ،ممــا أدى أيض ـاً إلــى ارتفــاع فــي متوســط اإليــراد لــكل مريــض منــوم فــي عــام 2019م .كمــا تأثــر ذلــك أيض ـاً بارتفــاع األســعار تقديــم
الخدمــات المتفــق عليهــا مــع شــركات التأميــن عندمــا تــم تجديــد العقــود مــع شــركات التأميــن خــال الســنة.
ارتفعــت اإليــرادات الناتجــة مــن بيــع األدويــة بمقــدار ( )2.7مليــون ريــال ســعودي مــن ( )40.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )42.8مليــون
ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ويرجــع ذلــك إلــى زيــادة عــدد األدويــة الجديــدة التــي تقدمهــا المستشــفى .وارتفــع متوســط اإليــرادات لــكل مريــض
منــوم مــن ( )8٫366ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )10٫054ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،فــي حيــن انخفــض متوســط اإليــرادات لــكل مريــض
العيــادات الخارجيــة مــن ( )235ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )229ريــال ســعودي فــي عــام 2019م .يرجــع ذلــك االنخفــاض الطفيــف فــي
متوســط اإليــرادات لــكل مريــض العيــادات الخارجيــة إلــى التغييــر فــي نوعيــة المرضــى.
فــي عــام 2020م ،ارتفعــت اإليــرادات بمقــدار ( )9.5مليــون ريــال ســعودي ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع بمقــدار ( )8.0مليــون ريــال ســعودي فــي اإليــرادات
مــن تقديــم الخدمــات خــال هــذا العــام ،وارتفــاع فــي اإليــرادات مــن الدخــل مــن غــرف العمليــات بمقــدار ( )6.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.
ويعــود االرتفــاع فــي اإليــرادات مــن تقديــم الخدمــات بســبب ارتفــاع فــي اإليــرادات مــن العمليــات الطبيــة مــن ( )68.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام
2019م إلــى ( )76.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م .وخــال الفتــرة ذاتهــا ،شــهدت شــركة األحســاء أيضــا ارتفــاع فــي متوســط اإليــرادات لــكل
مريــض منــوم مــن ( )10٫054ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى ( )13٫512ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،وارتفــع متوســط اإليــرادات لــكل مريــض
العيــادات الخارجيــة مــن ( )229ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى ( )251ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.
يعــود االرتفــاع فــي اإليــرادات مــن تقديــم الخدمــات فــي عــام 2020م إلــى االرتفــاع فــي عــدد مرضــى فايــروس كورونــا المســتجد إلــى ( )10٫683حالــة
فــي عــام 2020م مقارنــة بعــدم وجــود مرضــى فايــروس كورونــا المســتجد فــي العــام الســابق  2019م ،واالرتفــاع فــي اإليــرادات مــن غــرف العمليــات
بمقــدار ( )6.0مليــون ريــال ســعودي يعــود إلــى ارتفــاع عــدد العمليــات الجراحيــة التــي يتــم إجراؤهــا مــن قبــل أقســام العظــام ،قســطرة القلــب ،التجميــل
واألوعيــة الدمويــة.
فــي الســنوات 2018م و2019م و2020م ،حققــت شــركة األحســاء ( )%63و( )%58و( )%70علــى التوالــي مــن إجمالــي إيراداتهــا مــن عميليــن رئيســيين
همــا العميــل الرئيســي ووزارة الصحــة .وخــال الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م 2019م و2020م ،قدمــت شــركة األحســاء خصومــات
وكان لديهــا مطالبــات مرفوضــة مــن العمــاء وشــركات التأميــن وقــد ارتفــع إجمالــي الخصومــات والمرفوضــات مــن ( )39.9مليــون ريــال ســعودي فــي
عــام 2018م إلــى ( )52.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م والــذي كان بســبب زيــادة مســتوى العمليــات واعتمــاد خصومــات الســداد المبكــر مــع
شــركات التأميــن خــال العــام .وكانــت تســجيالت الرعايــة الصحيــة األوليــة للمرضــى المحاليــن إلــى مستشــفى األحســاء مــن خــال العميــل الرئيســي
الذيــن تــم عالجهــم بموجــب رســوم ســنوية ثابتــة فــي الســنوات 2018م و 2019م و 2020م .يعــود ســبب االنخفــاض فــي عــدد التســجيالت مــن ()8٫415
فــي  2018م إلــى ( )7٫694و ( )7٫243فــي 2019م و 2020م علــى التوالــي إلــى انتهــاء عقــود عمــل بعــض المرضــى المحاليــن إلــى مستشــفى األحســاء
مــن خــال العميــل الرئيســي ،وانتقــال جــزء منهــم مناطــق أخــرى ،ونقــل بعــض المرضــى إلــى مستشــفيات أخــرى بســبب عــدم توافــر بعــض التخصصــات
فــي مستشــفى األحســاء وهــي العنايــة المركــزة لألطفــال واألورام والســكتات أو الجلطــات الدماغيــة .خــال هــذه الفتــرة ،ارتفــع متوســط اإليــرادات
لــكل تســجيل مــن ( )4٫775ريــال ســعودي فــي عــام  2018م إلــى ( )5٫073ريــال ســعودي فــي عــام  2019م و( )5٫271ريــال ســعودي فــي عــام  2020م
بســبب زيــادة معــدالت الســداد للمرضــى المســجلين.

تكلفة اإليرادات
جدول ( :)٦-٥توزيع تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

تكلفة المواد

44٫950

49٫295

53٫705

%9.7

%8.9

رواتب ومنافع

80٫660

83٫038

91٫052

%2.9

%9.7

استهالك وإطفاء

9٫699

10٫462

10٫814

%7.9

%3.4

ألف ريال سعودي
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

إيرادات أخرى

21٫848

19٫700

19٫006

()%9.8

()%3.5

مجموع تكلفة اإليرادات

157٫157

162٫495

174٫577

%3.4

%7.4

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
تكلفة المواد

%21.3

%21.5

%22.5

%6.1

%1.4

رواتب ومنافع

%38٫2

%36.3

%38.2

()%5.2

%5.3

استهالك وإطفاء

%4.6

%4.6

%4.5

()%0.7

()%0.7

إيرادات أخرى

%10٫4

%8٫6

%8.0

()%17.0

()%7.4

مجموع تكلفة اإليرادات

%74٫5

%70٫9

%73٫2

()%4.8

()%3.2

إجمالي عدد المرضى

280٫063

281٫680

232٫448

%0.6

()%17.5

561

577

751

%2.8

%3.02

تكلفة اإليرادات لكل مريض بالريال السعودي
المصدر :معلومات اإلدارة لشركة األحساء

تشــمل تكلفــة اإليــرادات بشــكل أساســي تكاليــف الموظفيــن (التــي تتألــف مــن رواتــب االستشــاريين واألخصائييــن وممرضيــن بــدوام كامــل والفنييــن)،
والمــواد الطبيــة وغيرهــا مــن المــواد االســتهالكية ،والخدمــات الطبيــة الخارجيــة واالســتهالك واالطفــاء .ارتفعــت تكلفــة اإليــرادات بمعــدل نمــو ســنوي
مركــب مــن عــام 2018م إلــى عــام 2020م بنســبة ( )%5.4أقــل مــن معــدل النمــو الســنوي المركــب إلجمالــي اإليــرادات خــال نفــس الفتــرة الــذي ارتفــع
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة (.)%6.4
ارتفعــت تكلفــة اإليــرادات بنســبة ( )%3.4مــن ( )157.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )162.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ويعــود
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رواتــب ومنافــع الموظفيــن بمقــدار ( )2.4مليــون ريــال ســعودي ،والــذي كان نتيجــة الرتفــاع عــدد الموظفيــن بـــ ()31
موظــف فنــي خــال الفتــرة .وكان االرتفــاع فــي التكاليــف المتعلقــة بالمــواد الطبيــة وغيرهــا مــن المــواد االســتهالكية بمقــدار ( )4.3مليــون ريــال ســعودي
بســبب ارتفــاع عــدد العمليــات الجراحيــة المعقــدة التــي تــم إجراؤهــا خــال العــام باإلضافــة إلــى الزيــادة اإلجماليــة فــي حجــم العمليــات خــال العــام.
االســتهالك هــو توزيــع لتكلفــة اآلالت واألدوات الطبيــة والمبانــي والتحســينات واألثــاث والمعــدات المكتبيــة والحواســيب والمركبــات ،فــي حيــن أن
اإلطفــاء هــو توزيــع لتكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة وموجــودات حــق االســتخدام .ويعــود ارتفــاع االســتهالك واالطفــاء بمقــدار ( )763ألــف ريــال
ســعودي فــي عــام 2019م إلــى شــراء موجــودات بمبلــغ ( )16.8مليــون ريــال ســعودي وتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .16
قابــل االرتفــاع فــي تكاليــف الموظفيــن والمــواد االســتهالكية الطبيــة وغيرهــا مــن المــواد االســتهالكية انخفــاض جزئــي ناتــج مــن انخفــاض الخدمــات
الطبيــة الخارجيــة ،مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ،ونفقــات اإليجــار ،باإلضافــة إلــى نفقــات التأميــن خــال الســنة.
كان االنخفاض في الخدمات الطبية الخارجية بسبب تراجع إحاالت أجهزة المساعدات السمعية من شركات التأمين خالل العام.
ارتفعــت تكلفــة اإليــرادات بنســبة ( )%7.4مــن ( )162.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى ( )174.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ويرجــع
ذلــك إلــى ارتفــاع تكاليــف الموظفيــن والمــواد الطبيــة وغيرهــا مــن المــواد االســتهالكية وتكاليــف التأميــن خــال العــام.
يعــود االرتفــاع فــي تكاليــف التأميــن بمقــدار ( )900ألــف ريــال ســعودي إلــى ارتفــاع أقســاط التأميــن بنســبة ( )%20خــال العــام بســبب ســجل
المطالبــات الســابقة لشــركة األحســاء مــع شــركات التأميــن ،باإلضافــة إلــى التغطيــة التأمينيــة لعــدد أكبــر مــن الموظفيــن خــال العــام .االرتفــاع فــي
االســتهالك واالطفــاء بمقــدار ( )352ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2020م كان يعــود إلــى الموجــودات الثابتــة اإلضافيــة المشــتركة خــال العــام.
قابــل االرتفــاع فــي هــذه المكونــات مــن تكلفــة اإليــرادات فــي المقــام األول انخفــاض فــي التكاليــف المتعلقــة بالخدمــات الطبيــة الخارجيــة بمقــدار 1.6
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى انخفــاض الطلــب علــى أجهــزة المســاعدات الســمعية خــال العــام.
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إجمالي الربح
ارتفــع إجمالــي الربــح مــن  53.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  66.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي
إلــى ارتفــاع اإليــرادات بمقــدار  18.1مليــون ريــال ســعودي (أو ( )٪8.6عــن إيــرادات 2018م) ،فــي حيــن ارتفعــت تكاليــف اإليــرادات بمقــدار  5.3مليــون
ريــال ســعودي (أو ( )%3.4عــن تكاليــف اإليــرادات لعــام 2018م) .ويرجــع االرتفــاع فــي إجمالــي الربــح بشــكل رئيســي إلــى شــروط أفضــل تــم التفــاوض
عليهــا مــع شــركات التأميــن الرائــدة خــال الســنة.
انخفــض إجمالــي الربــح مــن  66.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  64.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي
إلــى ارتفــاع اإليــرادات بمقــدار  9.5مليــون ريــال ســعودي (أو  ٪4.1عــن إيــرادات 2019م) ،فــي حيــن ارتفعــت تكاليــف اإليــرادات بمقــدار  12.1مليــون
ريــال ســعودي (أو ( )٪7.4عــن تكاليــف اإليــرادات لعــام 2019م) .ويرجــع بشــكل رئيســي إلــى زيــادة تكلفــة شــراء األدويــة المختلفــة المتعلقــة بفيــروس
فايــروس كورونــا المســتجد باإلضافــة إلــى نقــص اإلمــدادات.

مصاريف عمومية وإدارية
جدول ( :)٧-٥توزيع المصاريف اإلدارية والعمومية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

38٫535

40٫552

41٫647

%5.2

%2.7

-

13٫004

3٫646

%0.0

()%72.0

2٫979

2٫453

2٫538

()%17.6

%3.4

اإلطفاء

183

931

923

%409.0

()%0.9

صيانة

293

848

751

%189.9

()%11.5

أتعاب مهنية

286

409

191

%43.0

()%53.4

أخرى

3٫641

3٫998

3٫964

%9.8

()%0.9

مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية

45٫917

62٫195

53٫658

%35.5

()%13.7

ألف ريال سعودي
مصاريف موظفين
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
االستهالك

كنسبة مئوية من اإليرادات
مصاريف موظفين

%18.3

%17.7

%17.5

()%3.1

()%1.4

ال يمكن
االحتساب

%5.7

%1.5

ال يمكن
االحتساب

()%73.1

االستهالك

%1.4

%1.1

%1.1

()%24.1

()%0.7

االطفاء

%0.1

%0.4

%0.4

%368.8

()%4.8

صيانة

%0.1

%0.4

%0.3

%167.0

()%15.0

مصاريف مهنية

%0.1

%0.2

%0.1

%31.7

()%55.2

أخرى

%1.7

%1.7

%1.7

%1.1

()%4.8

مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية

%21.8

%27.2

%22.5

%24.7

()%17.2

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
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تشــمل المصاريــف اإلداريــة والعموميــة تكاليــف الموظفيــن (التــي تشــمل رواتــب الموظفيــن اإلدارييــن بمــا فــي ذلــك الماليــة والمــوارد البشــرية
وتكنولوجيــا المعلومــات وموظفــي االســتقبال وكذلــك خدمــات الدعــم) ،واإلصالحــات والصيانــة ،واالســتهالك ،واألتعــاب المهنيــة ،والمخصصــات
المتعلقــة بالديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.
ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بمقــدار  16.3مليــون ريــال ســعودي (أو ( )%35.5عــن المصاريــف اإلداريــة والعموميــة فــي عــام 2018م) مــن
 45.9مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  62.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،بســبب ارتفــاع تكلفــة الموظفيــن مــن  38.5مليــون ريــال
ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  40.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م وارتفــاع مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــن صفــر فــي عــام
2018م إلــى  13.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م.
ارتفعــت تكاليــف الموظفيــن بســبب زيــادة فــي الرواتــب تتــراوح بيــن ( )٪5و ( )٪10خــال العــام بالرغــم مــن االنخفــاض فــي عــدد الموظفيــن بمقــدار 6
موظفيــن مــن  458موظفــا فــي عــام  2018إلــى  452موظفــا فــي عــام .2019
ارتفعــت مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــن صفــر فــي عــام 2018م إلــى  13.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م بســبب تغييــر فــي
سياســة تســجيل مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا .قبــل عــام 2019م ،اتبعــت شــركة األحســاء سياســة االعتــراف بالمخصصــات علــى
أســاس جــدول األعمــار والتحصيــل المتوقــع للذمــم المدينــة ولــم يتطلــب تســجيل مخصــص إضافــي لهــذا العــام.
وفــي عــام 2019م ،غيــرت شــركة األحســاء سياســتها المتعلقــة بتســجيل مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا إلــى طريقــة خســائر االئتمــان
المتوقعــة تماشـ ًيا مــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع فــي مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بمقــدار  13.0مليــون
ريــال ســعودي فــي عــام 2019م.ارتفعــت مصاريــف اإلصــاح والصيانــة بمقــدار  562ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م بســبب
اإلصالحــات الخاصــة بقســم األشــعة.
في  31ديسمبر 2020م ،كان لدى شركة األحساء مخصص بمقدار  16.6مليون ريال سعودي مقابل الذمم المشكوك في تحصيلها.
انخفضــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بمقــدار  8.5مليــون ريــال ســعودي (أو  ٪13.7عــن المصاريــف اإلداريــة والعموميــة فــي عــام 2019م) مــن
( )62.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  53.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.
يعــود االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بمقــدار ( )9.4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م مــن
( )13.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  3.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2020م بســبب قبــول وزارة الصحــة للمطالبــات المرفوضــة ســاب ًقا.
قابــل االنخفــاض بمقــدار  9.4مليــون ريــال ســعودي والمتعلــق بمخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ارتفــاع جزئــي فــي تكاليــف الموظفيــن
بمقــدار ( )1.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ( )40.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  41.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.
هــذا االرتفــاع فــي تكاليــف الموظفيــن كان بســبب الزيــادات فــي الرواتــب وكذلــك زيــادة رســوم اإلقامــة.

إيرادات أخرى
جدول ( :)8-5اإليرادات األخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير بين
2018م2019-م

التغيير بين
2019م2020-م

إيرادات اإليجار

2٫450

2٫633

2٫440

%7.5

()%7.3

إيرادات المطبخ

746

791

625

%6.0

()%20.9

إيرادات الفعاليات

906

577

969

()%36.3

%67.8

أخرى

138

316

1٫146

%128.6

%262.4

مجموع اإليرادات األخرى

4٫240

4٫317

5٫180

%1.8

%20.0

ألف ريال سعودي
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تشــمل اإليــرادات األخــرى إيــرادات اإليجــار ،إيــرادات المطبــخ ،إيــرادات الفعاليــات وغيرهــا .وقــد شــملت إيــرادات اإليجــار ،التــي شــكلت غالبيــة
اإليــرادات األخــرى خــال الســنوات الماليــة الثــاث المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م إيــرادات مــن تأجيــر مبانــي المستشــفى
ألطــراف أخــرى.
ارتفعــت اإليــرادات األخــرى مــن  4.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  4.3مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،بســبب ارتفــاع إيــرادات
اإليجــار مــن  2.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع اإليجــارات المتعاقــد
عليهــا مــع أطــراف أخــرى.
قابــل هــذا االرتفــاع فــي إيــرادات اإليجــار انخفــاض جزئــي مــن إيــرادات الفعاليــات التــي انخفضــت مــن  906ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى
 577ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2019م.
ارتفعــت اإليــرادات األخــرى مــن  4.3مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  5.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،ويعــود ذلــك فــي المقــام األول
إلــى ارتفــاع الدخــل اآلخــر مــن  316ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م .وتشــمل اإليــرادات األخــرى
إيــرادات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية وزادت بمقــدار  830ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2020م بســبب إبــرام عقــود جديــدة معهــم.
خــال عــام 2020م ،انخفضــت إيــرادات اإليجــارات مــن  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  2.4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م،
بســبب إغــاق متجــر اســتأجرته شــركة مغربــي للبصريــات خــال العــام ،باإلضافــة إلــى انخفــاض اإليجــارات الســنوية التــي تــم التفــاوض عليهــا مــع
أطــراف ثالثــة بســبب التباطــؤ المتعلــق بتفشــي جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد.
خــال عــام 2020م ،انخفضــت إيــرادات المطبــخ مــن  791ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  625ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،ويرجــع
ذلــك إلــى اإلغــاق المؤقــت للمطبــخ وفقــا لإلرشــادات التوجيهيــة مــن وزارة الصحــة.

أعباء تمويل
جدول ( :)9-5األعباء التمويلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

التغيير بين 2018م2019-م

التغيير بين 2019م2020-م

ألف ريال سعودي
أعباء تمويل – مطلوبات عقود إيجار

-

235

178

ال يمكن االحتساب

()%24.2

أعباء تمويل – تورق

-

108

167

ال يمكن االحتساب

%54.6

أعباء تمويل – قروض قصيرة األجل

-

-

68

ال يمكن االحتساب

ال يمكن االحتساب

مجموع األعباء التمويلية

-

343

413

ال يمكن االحتساب

%20.3
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حصلــت شــركة األحســاء علــى التمويــل مــن خــال المؤسســات الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،باإلضافــة إلــى قــرض مــن وزارة الماليــة .وتشــمل
أعبــاء التمويــل رســوم الفائــدة علــى هــذه التســهيالت التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك المحليــة ورســوم الضمــان المصرفــي.
ارتفعــت أعبــاء التمويــل مــن صفــر فــي عــام 2018م إلــى  343ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2019م .ويعــود االرتفــاع فــي أعبــاء التمويــل فــي عــام 2019م
إلــى اعتمــاد تكاليــف التمويــل فــي قائمــة الدخــل وفقــا للمعاييــر الدوليــة لتقريــر المالــي بعــد االنتهــاء مــن العديــد مــن المشــاريع الجاريــة فــي الفتــرات
الســابقة التــي حصلــت شــركة األحســاء علــى هــذه القــروض مــن أجلهــا .وفــي عــام 2018م ،تــم رســملة أعبــاء التمويــل المتعلقــة بهــذه القــروض.
يعــود االرتفــاع فــي تكاليــف التمويــل مــن  343ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  413ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى االرتفــاع اإلضافــي
فــي تكاليــف الفائــدة المتكبــدة علــى قــرض قصيــر األجــل مــن بنــك الريــاض تــم أخــذه فــي شــهر أكتوبــر 2020م لمــدة  3أشــهر فــي عــام 2020م.
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مصروفات الزكاة
ارتفعــت مصروفــات الــزكاة مــن  2.4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  2.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م وارتفعــت إلــى  2.9مليــون ريــال
ســعودي فــي عــام 2020م .ارتفعــت مصروفــات الــزكاة إلــى  2.9مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م بســبب الزيــادة فــي وعــاء الــزكاة المرتبــط بزيــادة
األربــاح المبقــاة ،فــي حيــن لــم يحــدث أي تغييــر فــي مصروفــات الــزكاة فــي عــام 2020م بســبب عــدم تغيــر وعــاء الــزكاة جوهريــا مقارنــة بعــام 2019م.

الدخل خالل السنة
انخفــض صافــي الدخــل  9.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  5.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى
االرتفــاع فــي مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بمقــدار  13.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م بســبب التغيــر فــي سياســتها لالعتــراف
بمخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.
ارتفــع صافــي الدخــل مــن  5.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  12.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى
انخفــاض المصاريــف اإلداريــة والعموميــة فــي عــام 2020م والــذي نتــج عــن انخفــاض مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــن  13.0مليــون
ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  3.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.

قائمة المركز المالي لشركة األحساء
جدول ( :)10-5قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ممتلكات وأالت ومعدات

150٫539

154٫123

157٫618

موجودات حق االستخدام

-

3٫547

2٫642

موجودات غير الملموسة

86

21

184

3٫200

3٫016

2٫833

إجمالي الموجودات غير المتداولة

153٫824

160٫707

163٫276

مخزون

14٫977

17٫526

17٫343

ذمم مدينة ،مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

89٫800

87٫117

117٫927

نقد وما يعادله

9٫397

11٫554

1٫838

مجموع الموجودات المتداولة

114٫173

116٫198

137٫107

مجموع الموجودات

267٫998

276٫905

300٫383

رأس المال

150٫000

150٫000

150٫000

احتياطي نظامي

6٫067

6٫620

7٫840

أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)

25٫426

30٫396

41٫381

احتياطي إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين

13٫109

11٫524

9٫552

مجموع حقوق الملكية

194٫603

198٫539

208٫773

قروض طويلة األجل

11٫823

10٫000

6٫667

التزامات عقود إيجار

-

2٫550

1٫739

ألف ريال سعودي

استثمارات عقارية
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

التزامات منافع الموظفين المحددة

22٫285

26٫768

30٫020

مجموع المطلوبات غير المتداولة

34٫108

39٫317

38٫426

قرض طويل األجل – الجزء المتداول

8٫068

6٫667

8٫725

-

-

5٫039

31٫218

31٫568

38٫601

-

815

819

مجموع المطلوبات المتداولة

39٫286

39٫049

53٫184

مجموع المطلوبات

73٫395

78٫366

91٫610

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

267٫998

276٫905

300٫383

هامش العائد على متوسط الموجودات

%3.8

%2.0

%4.2

هامش العائد على متوسط حقوق الملكية

%5.3

%2.8

%6.0

إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

%365.1

%353.3

%327.9

معدل دوران المبيعات

155

139

180

معدل دوران المخزون

35

39

36

ألف ريال سعودي

قرض قصير األجل
ذمم دائنة ،مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
جزء متداول من التزامات عقود اإليجار

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

ممتلكات وآالت ومعدات
جدول ( :)11-5الممتلكات واآلالت والمعدات (صافي القيمة الدفترية) للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

6٫000

6٫000

6٫000

المباني والتحسينات

144٫154

150٫857

162٫424

اآلالت واألدوات الطبية

98٫432

102٫830

112٫351

مركبات

2٫973

3٫011

3.015

األثاث والمعدات المكتبية

15٫522

16٫231

16٫556

أجهزة حاسب الي

7٫809

8٫054

8٫312

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

17٫810

19٫519

13٫324

مجموع تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات

292٫701

306٫502

321٫983

-

-

-

ألف ريال سعودي
األرض

األرض
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

المباني والتحسينات

()64٫447

()68٫934

73٫637

اآلالت واألدوات الطبية

()58٫134

()62٫841

68٫998

مركبات

()2٫654

()2٫721

2٫809

األثاث والمعدات المكتبية

()9٫763

()10٫512

11٫291

أجهزة الحاسب اآللي

()7٫166

()7٫371

7٫630

-

-

-

()142٫163

()152٫379

()164٫365

150٫539

154٫123

157٫618

ألف ريال سعودي

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
االستهالك المتراكم الممتلكات واآلالت والمعدات
كما في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تشــمل الممتلــكات واآلالت والمعــدات أراضــي ومبانــي وتحســينات وآالت وأدوات طبيــة وســيارات وأثــاث ومعــدات مكتبيــة وأجهــزة حاســب الــي وأعمــال
رأســمالية قيــد التنفيــذ.
يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية.

إضافات واستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
جدول ( :)12-5إضافات واستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

صافي اإلضافات ( /التصرفات)
-

-

-

األرض
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6٫702

11٫567

5٫919

4٫398

9٫521

-

37

4

933

709

325

أجهزة الحاسب اآللي

()160

245

259

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

12٫806

1٫709

()6٫195

صافي اإلضافات ( /التصرفات)

20٫377

13٫801

15٫480

المباني والتحسينات
اآلالت واألدوات الطبية
مركبات
األثاث والمعدات المكتبية

المصدر :القوائم المالية المدققة
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يناقش القسم أدناه الحركة في كل فئة من فئات الموجودات الثابتة خالل فترة الثالث سنوات من 2018م إلى 2020م.

األرض
تمتلــك شــركة األحســاء ً
أرضــا تبلــغ قيمتهــا  6.0مليــون ريــال ســعودي فــي محافظــة األحســاء المقــام عليهــا المستشــفى المســتخدم لـــتقديم خدمــات
الرعايــة الصحيــة .لــم تتــم أي إضافــات إلــى هــذه األرض منــذ إنشــاء شــركة األحســاء.

المباني والتحسينات
تتكون المباني من مبنى المستشفى والعيادات الخارجية ومبنى إدارة المستشفى ومبنى األطباء.
بلــغ صافــي اإلضافــات للمبانــي فــي عــام 2018م  879ألــف ريــال ســعودي ،وارتفــع إلــى  6.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،ويرجــع ذلــك فــي
األســاس إلــى تجديــد مبنــى المستشــفى .فــي حيــن أن إضافــة  11.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م تتعلــق بتوســيع الطابــق الثانــي بجنــاح النســاء،
توســعة الطابــق الرابــع لوحــدة التحكــم اإللكترونيــة وبرنامــج توســعة الطابــق األول.
كنتيجة مباشرة لهذه التوسعات ،زادت سعة المستشفى من  207سريرا في  31ديسمبر 2018م إلى  221سريرا في  31ديسمبر 2020م.

اآلالت واألدوات الطبية
بلغ صافي اإلضافات في عام 2018م وعام 2019م  5.9مليون ريال سعودي و 4.4مليون ريال سعودي على التوالي وتعلق بشراء األدوات الطبية.
أساســا إلــى االســتثمار فــي أجهــزة التهويــة
زادت اإلضافــات بنســبة ( )٪116.5فــي عــام 2020م لتصــل إلــى  9.5مليــون ريــال ســعودي ،ويرجــع ذلــك
ً
وأنظمــة الموجــات فــوق الصوتيــة المطلوبــة لـــوحدة العنايــة المركــزة ،وحــدة العنايــة القلبيــة ووحــدة العنايــة الممتــدة.

مركبات
لــم تتكبــد شــركة األحســاء أي نفقــات رأســمالية علــى المركبــات فــي عــام 2018م .فــي عــام 2019م ،قامــت شــركة األحســاء بشــراء حافلــة ركاب ذات 15
مقعـدًا بتكلفــة  200ألــف ريــال ســعودي .ومــع ذلــك ،فــإن اإلضافــات صافيــة مــن عمليــات االســتبعاد خــال عــام 2019م كانــت  4أالف ريــال ســعودي.

األثاث والمعدات المكتبية
تــم شــراء أثــاث ومعــدات مكتبيــة بقيمــة  933ألــف ريــال فــي عــام 2018م تتعلــق بـــغرفة الطــوارئ ووحــدة العنايــة المركــزة .فــي 2019م و2020م ،بلغــت
اإلضافــات  709ألــف ريــال ســعودي و 325ألــف ريــال ســعودي علــى التوالــي والتــي تتألــف مــن معــدات جديــدة لوحــدة العنايــة المركــزة ووحــدة العنايــة
القلبيــة ومختبــر القســطرة.

أجهزة الحاسب اآللي
فــي 2018م و2019م و 2020م ،بلغــت قيمــة إضافــة أجهــزة الحاســب اآللــي  200ألــف ريــال ســعودي لــكل منهــا .فــي عــام 2018م ،قامــت شــركة األحســاء
ببيــع أصــول بقيمــة  360ألــف ريــال ســعودي ممــا أدى إلــى صافــي إضافــات بقيمــة ( )160ألــف ريــال ســعودي.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تضمنــت األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بشــكل أساســي تكلفــة توســعة مبنــى المستشــفى باإلضافــة إلــى الفائــدة الرأســمالية .وهــي الفائــدة
التمويليــة التــي يتــم رســملتها حتــى أن يتــم االســتفادة مــن األصــل وتشــغيله.
انخفضــت اإلضافــات إلــى األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ مــن  12.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  1.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام
2019م و( )6.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م حيــث انخفــض عــدد المشــاريع الجديــدة التــي بــدأت فــي المستشــفى فــي عامــي 2019م و2020م.
باإلضافــة إلــى األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ ،فــإن لــدى شــركة األحســاء ً
أيضــا التزامــات رأســمالية بقيمــة  200ألــف ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق
ببنــاء مبنــى جديــد للمستشــفى والــذي مــن المتوقــع االنتهــاء منــه بحلــول نهايــة عــام 2021م.
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موجودات لحق االستخدام
جدول ( :)١٣-٥موجودات لحق االستخدام
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الرصيد كما في  1يناير

-

4٫447

4٫447

إضافات

-

-

الرصيد كما في  31ديسمبر

-

4٫447

4٫447

رصيد اإلطفاء كما في  1يناير

-

-

900 -

تعديالت

-

900 -

905 -

الرصيد في نهاية السنة المالية

-

()900

()1٫805

الرصيد نهاية السنة

-

3٫547

2٫642

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة
طبقت شركة األحساء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16في عام 2019م.
موجــودات لحــق االســتخدام تتضمــن عقــود إيجــار لمبنييــن ســكنيين عرضــت علــى أســاس القيمــة الحاليــة التــي تســاوي  1.1مليــون ريــال ســعودي و3.3
مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي .وعقــد اإليجــار للمبنــى الســكني  32ينتهــي فــي عــام 2022م وينتهــي عقــد اإليجــار للمبنــى الســكني اآلخــر فــي عــام
2024م .تقــوم شــركة األحســاء بإطفــاء القيمــة علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

الموجودات غير الملموسة
جدول ( :)١٤-٥الموجودات غير الملموسة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي
التكلفة كما في  31ديسمبر
اإلطفاء المتراكم كما في  31ديسمبر
الرصيد نهاية السنة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2٫011

2٫011

2٫207

()1٫926

()1٫990

()2٫024

86

21

184

المصدر :القوائم المالية المدققة
تتكــون الموجــودات غيــر الملموســة لشــركة األحســاء بشــكل أساســي مــن برنامــج الخدمــات الطبيــة المســتخدم لتشــغيل الوظائــف اإلداريــة والتشــغيلية
لشــركة األحســاء .يتــم إطفــاء هــذه الموجــودات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي الــذي يقــدر بـــ  4ســنوات.
في عام 2020م ،تمت إضافة  196ألف ريال سعودي تتعلق ب «نظام سالمة المرضى التعليمي».
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العقارات االستثمارية
جدول ( :)١٥-٥العقارات االستثمارية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

التكلفة كما في  31ديسمبر

6٫071

6٫071

6٫071

اإلطفاء المتراكم كما في  31ديسمبر

2٫871

3٫054

3٫238

الرصيد نهاية السنة

3٫200

3٫016

2٫833

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة
تتكــون العقــارات االســتثمارية مــن أراضــي تــم تأجيرهــا ألطــراف ثالثــة (بشــكل أساســي شــركة مغربــي للنظــارات) .يتــم عــرض هــذه الموجــودات
بالتكلفــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعاملــة وفــي الســنوات الالحقــة يتــم عرضهــا بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم واالنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــد.
بلغــت القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2020م  6.5مليــون ريــال ســعودي ،فــي حيــن بلــغ الدخــل اإليجــاري
لهــذه العقــارات فــي 2019م و2020م 2.6 ،مليــون ريــال ســعودي و 2.4مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي.
لم يكن هناك أي تغير في عدد العقارات االستثمارية بين  31ديسمبر2018م و 31ديسمبر 2020م.

المخزون
جدول ( :)١٦-٥المخزون
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

مستهلكات طبية

8٫765

10٫237

10٫171

أدوية

5٫484

6٫310

6٫456

727

980

715

14٫977

17٫526

17٫343

35

39

36

ألف ريال سعودي

قطع غيار معدات الطبية
مجموع المخزون
معدل أيام المخزون (أيام)
المصدر :القوائم المالية المدققة

يتكون المخزون من المستهلكات الطبية ،األدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار.
ارتفــع رصيــد المخــزون للمســتهلكات الطبيــة مــن  8.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  10.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م وكان ذلــك مرتبطــا بشــكل رئيســي بالزيــادة فــي عــدد مرضــى العيــادات الخارجيــة خــال العــام باإلضافــة إلــى افتتــاح عيــادات فرعيــة جديــدة
(مثــل مختبــر القســطرة) .فــي عــام 2020م ،لــم يتغيــر رصيــد مخــزون المســتهلكات الطبيــة بشــكل كبيــر وذلــك بســبب إدارة المخــزون فــي المستشــفى
التــي أدى إلــى تــوازن بيــن المتطلبــات والمشــتريات.
زادت أرصــدة مخــزون األدويــة فــي  31ديســمبر 2019م بســبب زيــادة متطلبــات األدويــة فــي وحــدات العنايــة (المركــزة ،القلبيــة والممتــدة) الموســعة
حديثــا ،بينمــا فــي  31ديســمبر 2020م الزيــادة كانــت بســبب زيــادة شــراء األدويــة لعــاج مرضــى فيــروس كورونــا المســتجد.
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الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى
جدول ( :)١٧-٥الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
201٨م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

81٫199

88٫308

123٫099

-

()13٫004

()16٫649

صافي الذمم المدينة التجارية

81٫199

75٫304

106٫450

مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

8٫601

11٫150

10٫422

-

663

1٫055

89٫800

87٫117

117٫927

ألف ريال سعودي
الذمم المدينة التجارية
ناقص :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

أطراف ذات عالقة
الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى
مؤشرات األداء الرئيسية

155

معدل أيام الذمم المدينة (بما فيها أطراف ذات عالقة)

139

180

المصدر :القوائم المالية المدققة

تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية
جدول ( :)١٨-٥تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

اقل من  4أشهر

58٫111

69٫880

62٫915

من  4إلى  6أشهر

٢٠٫٦٤٣

3٫767

6٫917

أكثر من  6اشهر

2٫444

14٫661

53٫268

صافي مدينون تجاريون

81٫199

88٫308

123٫099

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة

الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى
تتضمــن الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى علــى الذمــم المدينــة التجاريــة والمدفوعــات المســبقة والذمــم المدينــة األخــرى واألطــراف
ذات الصلــة.
انخفضــت صافــي الذمــم المدينــة التجاريــة مــن  81.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  75.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م بســبب زيــادة مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بمقــدار  13.0مليــون ريــال ســعودي خــال العــام تماشـ ًيا مــع قــرار شــركة األحســاء
بتطبيــق طريقــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لالعتــراف بمخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وفقـاً المعدومــة وف ًقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر
المالي.
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ارتفعــت صافــي الذمــم المدينــة التجاريــة مــن  75.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م إلــى  106.5مليــون ريــال ســعودي فــي 31
ديســمبر2020م بســبب التأخيــر فــي التســوية مــن العديــد مــن العمــاء الرئيســيين بمــا فــي ذلــك العميــل الرئيســي ووزارة الصحــة خــال العــام نتيجــة
التأخيــر فــي الســداد مــن هــؤالء العمــاء ،ارتفعــت الذمــم المدينــة التجاريــة القائمــة ألكثــر مــن  6أشــهر مــن  14.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م إلــى  53.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م.
قامــت شــركة األحســاء بدعــم مخصصــات للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا فــي 2020م بمبلــغ  3.6مليــون ريــال ســعودي إضافــي تماشــياً مــع طريقــة
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى
تتكون المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى من التأمين المدفوع مقد ًما والمدفوعات المقدمة للموظفين والمدفوعات األخرى المقدمة.
ارتفعــت المدفوعــات المســبقة والذمــم المدينــة األخــرى بنســبة ( )%30.0مــن  8.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  11.2مليــون ريــال ســعودي
فــي عــام 2019م نتيجــة زيــادة التأميــن المدفــوع مقد ًمــا بمبلــغ  1.3مليــون ريــال ســعودي والمدفوعــات األخــرى بقيمــة  1.5مليــون ريــال ســعودي .تتألــف
هــذه المدفوعــات المســبقة األخــرى مــن رســوم اإلقامــة البالغــة  1.5مليــون ريــال ســعودي.
انخفضــت المدفوعــات المســبقة والذمــم المدينــة األخــرى بنســبة ( )٪6.5مــن  11.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  10.4مليــون ريــال
ســعودي فــي عــام 2020م بســبب انخفــاض التأميــن المدفــوع مقد ًمــا بمقــدار  400ألــف ريــال ســعودي وانخفــاض مقــدم للموظفيــن بمقــدار  323ألــف
ريــال ســعودي.

األطراف ذات الصلة
تتألــف المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة مــن معامــات مــع شــركة الســام للخدمــات الطبيــة ،شــركة العثمــان لإلنتــاج الزراعــي والتصنيــع ،شــركة
تكويــن المتطــورة للصناعــات ،شــركة راشــد ســعد الراشــد وشــركة أيــان لالســتثمار.
تتضمــن هــذه المعامــات الخدمــات المقدمــة لموظفــي هــذه األطــراف ذات العالقــة باإلضافــة إلــى شــراء مــن شــركة العثمــان لإلنتــاج والتصنيــع
الزراعــي.
ارتفعــت المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة مــن  663ألــف ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي فــي
 31ديســمبر 2020م وتتألــف بشــكل أساســي مــن المبالــغ المســتحقة مــن شــركة الســام للخدمــات الطبيــة والتــي ارتفعــت مــن  472ألــف ريــال ســعودي
فــي  31ديســمبر 2019م إلــى 841ألــف ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر .2020

قروض طويلة األجل
جدول ( :)١٩-٥قروض طويلة األجل
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

قرض من البنك التجاري ()1

15٫764

-

-

قرض من البنك التجاري ()2

-

16٫667

15٫391

قرض من وزارة المالية ()3

4٫127

-

-

مجموع القروض طويلة األجل (الجزء المتداول والجزء غير
المتداول)

19٫892

16٫667

15٫391

ناقصا :الجزء الحالي من االقتراض طويل األجل
ً

()8٫068

()6٫667

()8٫725

مجموع القروض طويلة األجل (الجزء غير المتداول)

11٫823

10٫000

6٫667

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة
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تتكــون القــروض طويلــة األجــل مــن قــروض تــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك المحليــة (بنــك الريــاض والبنــك الســعودي البريطانــي) وكذلــك مــن وزارة
الماليــة.
انخفــض الرصيــد القائــم لمجمــوع القــروض طويلــة األجــل (الجــزء المتــداول والجــزء غيــر المتــداول) مــن  19.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2018م إلــى  16.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م و 15.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م.
يرجــع االنخفــاض فــي األرصــدة فــي  31ديســمبر 2019م فــي المقــام األول إلــى التســوية النهائيــة لقــرض مــن وزارة الماليــة خــال عــام 2019م وكذلــك
ســداد تســهيل مرابحــة تــم الحصــول عليــه مــن البنــك الســعودي البريطانــي.
حصلــت شــركة األحســاء خــال العــام 2019م علــى تســهيالت التــورق مــن أحــد البنــوك المحليــة والتــي تــم تأمينهــا مقابــل التنــازل عــن العائــدات مــن
أحــد العمــاء وتوفيــر رهــن عقــاري باســم بنــك الريــاض.
مبلغ  16.7مليون ريال سعودي مستحق في  31ديسمبر يتعلق بتسهيالت التورق.
فــي عــام 2020م ،لــم تحصــل شــركة األحســاء علــى أي قــروض أخــرى واســتمرت فــي ســداد تســهيالت التــورق تماشــياً مــع العقــد .يســتحق الرصيــد
بحلــول نوفمبــر 2022م.

الرصيد المستحق خالل العام من القروض طويلة األجل
الرصيــد المســتحق مــن القــروض طويلــة األجــل كان  8.1مليــون ريــال ســعودي  6.7مليــون ريــال ســعودي و 8.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م2019 ٫م و2020م علــى التوالــي ،يتعلــق بتســهيالت المرابحــة والتــورق ويمثــل أقســاط الســداد التعاقديــة المتوقعــة علــى مــدى  12شــه ًرا للفتــرة
الالحقــة لنهايــة الســنة (ديســمبر).

التزامات مزايا الموظفين
جدول ( :)٢٠-٥مزايا التزام الموظفين
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الرصيد كما في  1يناير

28٫201

22٫285

26٫768

تكلفة الخدمة الحالية

6٫415

3٫912

4٫427

مصروفات الفوائد

1٫053

966

774

(ربح)  /خسارة اكتوارية

()11٫662

1٫586

1٫972

الفوائد المدفوعة خالل العام

()1٫722

()1٫982

()3٫920

الرصيد كما في  31ديسمبر

22٫285

26٫768

30٫020

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة
مخصصــا لمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي نهايــة كل ســنة ماليــة وقــد تــم اعتمادهــا علــى
تمثــل التزامــات مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن
ً
أســاس التقييمــات االكتواريــة المســتقلة التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل شــركة الخوارزمــي للخدمــات االكتواريــة فــي  31ديســمبر لعــام 2018م2019 ،م
و2020م.
ارتفــع رصيــد التزامــات مزايــا الموظفيــن مــن  22.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  26.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2019م ثــم إلــى  30.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م.
تمثــل عــدد الموظفيــن المرتبطيــن بالتزامــات المزايــا فــي  31ديســمبر 2018م 31 ،ديســمبر 2019م و 31ديســمبر 2020م  1٫027و 1٫050و1٫058
علــى التوالــي.
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قروض قصيرة األجل
جدول ( :)٢١-٥قروض قصيرة األجل
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

قرض بنك الرياض

-

-

5٫038

مجموع القروض قصيرة األجل

-

-

5٫038

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة
حصلــت شــركة األحســاء علــى قــرض قصيــر األجــل مــن بنــك الريــاض لمــدة  3أشــهر بتاريــخ  4أكتوبــر 2020م .تــم الحصــول علــى هــذا القــرض لتلبيــة
متطلبــات راس المــال العامــل لشــركة األحســاء وتــم ســداده فــي  4ينايــر 2021م ،أي ،بعــد الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م.

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
جدول ( :)٢٢-٥ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ذمم تجارية دائنة

19٫788

20٫285

22٫758

استحقاقات الموظفين المستحقة

7٫920

7٫004

8٫700

مخصص الزكاة

2٫099

2٫566

2٫882

مستحقات ضريبة القيمة المضافة

-

535

2٫696

اإليرادات المسبقة

-

599

512

التزامات إلى طرف ذو عالقة

-

126

44

ذمم دائنة أخرى

1٫412

453

1٫010

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

31٫218

31٫568

38٫601

73

71

81

ألف ريال سعودي

معدل أيام الذمم الدائنة
المصدر :القوائم المالية المدققة

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
تتكــون الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى مــن الذمــم الدائنــة للمورديــن العاميــن ومــوردي المــواد االســتهالكية الطبيــة ومــوردي األدويــة
والذمــم الدائنــة األخــرى تتكــون مــن التأمينــات االجتماعيــة والــزكاة وضريبــة القيمــة المضافــة ومــا إلــى ذلــك.

ذمم تجارية دائنة
ارتفعــت الذمــم التجاريــة الدائنــة مــن  19.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  20.3مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م بســبب شــراء
إمــدادات إضافيــة خــال العــام.
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فــي عــام 2020م ،ارتفــع الرصيــد مــن  20.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م إلــى  22.8مليــون ريــال ســعودي نتيجــة زيــادة مــوردي الخدمــات الطبيــة
مــن  6.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  9.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م تماشـ ًيا مــع النمــو فــي العمليــات خــال العــام.

استحقاقات الموظفين المستحقة
تشــتمل اســتحقاقات الموظفيــن المســتحقة علــى رواتــب إجــازة الموظفيــن وتذاكــر ســفر الموظفيــن .انخفضــت مزايــا الموظفيــن المســتحقة مــن
 7.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  7.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م بســبب تعديــل بأحــكام تذاكــر الطيــران.
كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ارتفعــت اســتحقاقات الموظفيــن المســتحقة مــن  7.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م إلــى  8.7مليــون ريــال
ســعودي نتيجــة زيــادة قدرهــا  1.4مليــون ريــال ســعودي تتعلــق بإجــازة الموظفيــن و 300ألــف ريــال ســعودي تتعلــق بتذاكــر الطيــران بســبب تباطــؤ الســفر
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.

مخصص الزكاة ومستحقات ضريبة القيمة المضافة
جدول ( :)٢٣-٥مخصص الزكاة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الرصيد كما في  1يناير

1٫840

2٫099

2٫566

مصاريف العام  -السنة الحالية

2٫099

2٫537

2٫860

346

287

-

()2٫186

()2٫358

()2٫544

2٫099

2٫566

2٫882

ألف ريال سعودي

مخصص للنقص عن السنوات السابقة
دفع خالل السنة
مجموع مخصص الزكاة كما في  31ديسمبر
المصدر :القوائم المالية المدققة

ارتفــع مخصــص الــزكاة مــن ( )2.1مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى ( )2.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م ثــم إلــى
( )2.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م .تعــود الزيــادة فــي المخصــص بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع مصروفــات الــزكاة المعتــرف بهــا فــي
2019م و2020م بســبب التغيــر فــي وعــاء الــزكاة ،خاصــة فيمــا يتعلــق باالحتفــاظ باألربــاح المبقــاة .وقدمــت شــركة األحســاء إقراراتهــا الزكويــة حتــى
عــام 2019م واســتلمت الربــوط الزكويــة حتــى عــام 2017م مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
التقييــم لعامــي 2018م و2019م قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .ارتفعــت مســتحقات ضريبــة القيمــة المضافــة مــن ( )535ألــف
ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م إلــى ( )2.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م بســبب زيــادة معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة مــن
( )%5إلــى ( )%15خــال الســنة.
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مجموع حقوق الملكية
جدول ( :)٢٤-٥مجموع حقوق الملكية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

150٫000

150٫000

150٫000

االحتياطي النظامي

6٫067

6٫620

7٫840

أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)

25٫426

30٫396

41٫381

احتياطي إلعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين

13٫109

11٫524

9٫552

مجموع حقوق الملكية

194٫603

198٫539

208٫773

%5.3

%2.8

%6.0

ألف ريال سعودي
رأس المال

هامش العائد على متوسط حقوق الملكية
المصدر :القوائم المالية المدققة

رأس المال
يتكــون رأس المــال المصــدر لشــركة األحســاء مــن رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع وقــدره ( )150مليــون ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )15مليــون
ســهم بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10ريــاالت ســعودي لــكل ســهم.

االحتياطي النظامي
وف ًقــا للنظــام األساســي لشــركة األحســاء ونظــام الشــركات فــي المملكــة ،يتعيــن علــى شــركة األحســاء تحويــل ( )٪10مــن صافــي أربــاح الســنة إلــى
االحتياطــي القانونــي ،بعــد تعديــل الخســائر المتراكمــة ،حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي علــى األقــل ( )٪30مــن رأســمالها .االحتياطــي النظامــي غيــر متــاح
للتوزيــع علــى مســاهمي الشــركة .خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م ،قامــت شــركة األحســاء بتحويــل ( )967ألــف ريــال
ســعودي و ( )552ألــف ريــال ســعودي و ( )1.2مليــون ريــال ســعودي إلــى االحتياطــي النظامــي.

أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)
ارتفعــت األربــاح المبقــاة مــن ( )25.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى ( )30.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م
حيــث حققــت شــركة األحســاء صافــي أربــاح ســنوية بقيمــة ( )5.5مليــون ريــال ســعودي ،تــم تحــوي ( )552ألــف ريــال ســعودي منهــا إلــى االحتياطــي
النظامــي.
ارتفعــت األربــاح المبقــاة مــن ( )30.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م إلــى ( )41.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
حيــث حققــت شــركة األحســاء أرباحــا بقيمــة ( )12.2مليــون ريــال ســعودي ،تــم تحويــل ( )1.2مليــون ريــال ســعودي منهــا إلــى االحتياطــي النظامــي.

احتياطي إلعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين
يتــم تحديــد التزامــات المزايــا المحــددة للموظفيــن باســتخدام طريقــة تقييــم وحــدة االئتمــان ،مــع إجــراء تقييــم اكتــواري فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة .ويتــم
تســجيل إعــادة القيــاس ،التــي تتكــون مــن األربــاح أو الخســائر االكتواريــة ،مباشــرة فــي قائمــة المركــز المالــي مــع إضافــة أو عكــس القيمــة الدفتريــة
فــي قائمــة الدخــل الشــامل فــي الســنة التــي حدثــت فيهــا.
انخفــض احتياطــي إعــادة قيــاس التزامــات المزايــا المحــددة للموظفيــن مــن ( )13.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )11.5مليــون ريــال
ســعودي فــي عــام 2019م ثــم إلــى ( )9.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م وذلــك بســبب تغيــر فــي الموظفيــن .العديــد مــن الموظفيــن األكبــر ســنا
الــذي لديهــم أرصــدة مزايــا مرتفعــة تركــوا شــركة األحســاء فــي عــام 2019م وعــام 2020م ،وتــم اســتبدالهم بموظفيــن جــدد بأرصــدة مزايــا أقــل نســبيا
بســبب عــدد ســنين العمــل المنخفضــة لهــؤالء الموظفيــن.
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قائمة التدفق النقدي لشركة األحساء
جدول ( :)٢٥-٥قائمة التدفق النقدي لشركة األحساء
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي
صافي الربح قبل الزكاة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

12٫112

8٫347

15٫066
-

تعديالت لـ:
12٫859

12٫612

13٫370

اإلهالك واإلطفاء
إطفاءات أصول حق استخدام

-

900

905

مصاريف تمويلية

-

343

413

209

788

319

-

13٫004

3٫646

7٫468

4٫878

5٫201

خسائر بيع وشطب الممتلكات واآلالت والمعدات
انخفاض معترف به في ذمم مدينة تجارية
التزامات المنافع المحددة للموظفين

-

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
1٫755

2٫550-

184

النقص (الزيادة) في المخزون

()20٫452

()10٫647

()34٫455

ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

5٫987

()117

6٫717

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

19٫939

27٫558

11٫364

التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

()1٫722

()1٫982

()3٫920

الزكاة المدفوعة

()2٫186

()2٫358

()2٫544

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

16٫031

23٫219

4٫899

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()22٫727

()16٫769

()16٫966

شراء موجودات غير ملموسة

-

-

()196

المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

86

32

-

()22٫641

()16٫736

()17٫162

التزامات عقود اإليجار مدفوعة

-

()992

()984

مصاريف تمويلية مدفوعة

-

()108

()234

10٫691

26٫206

7٫961

-

()29٫431

()4٫197

10٫691

()4٫325

2٫545

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

المتحصل من القروض
المسدد من القروض
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

صافي التغير في النقد وما في حكمه

4٫081

2٫158

()9٫717

النقد وما في حكمه كما في بداية العام

5٫316

9٫397

11٫554

النقد وما في حكمه كما في نهاية العام

9٫397

11٫554

1٫838

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
كان صافــي الدخــل قبــل الــزكاة فــي عــام 2019م البالــغ ( )8.3مليــون ريــال ســعودي أقــل مــن صافــي الدخــل قبــل الــزكاة فــي 2018م البالــغ ()12.1
مليــون ريــال ســعودي ،ارتفــع التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية مــن ( )16.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )23.2مليــون ريــال
ســعودي فــي عــام 2019م .يعــود الســبب الرئيســي لعــام 2019م إلــى إضافــة انخفــاض المعتــرف بــه فــي الذمــم مدينــة تجاريــة البالغــة ( )13.0مليــون
ريــال ســعودي فــي عــام 2019م (مقارنــة بـــ ( )0ريــال ســعودي فــي عــام 2018م) ويعــود ذلــك إلــى أنــه 2018م ،اتبعــت شــركة األحســاء سياســة االعتــراف
بالمخصصــات علــى أســاس جــدول األعمــار والتحصيــل المتوقــع للذمــم المدينــة ،ممــا لــم يتطلــب تســجيل مخصــص إضافــي لعــام 2018م .وفــي عــام
2019م ،غيــرت شــركة األحســاء سياســتها المتعلقــة بتســجيل مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا إلــى طريقــة خســائر االئتمــان المتوقعــة
تماشـ ًيا مــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ممــا أدى إلــى زيــادة فــي تلــك المخصصــات بحســب متطلبــات المعيــار.
انخفضــت التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية مــن ( )23.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى ( )4.9مليــون ريــال ســعودي فــي عــام
2020م.
بينمــا كان صافــي الدخــل قبــل الــزكاة فــي عــام 2020م البالــغ ( )15.1مليــون ريــال ســعودي أعلــى مــن صافــي الدخــل قبــل الــزكاة وضريبــة الدخــل فــي
عــام 2019م البالــغ ( )8.3مليــون ريــال ســعودي ،فــإن الزيــادة فــي ذمــم مدينــة تجاريــة ومدفوعــات مقدمــة وموجــودات متداولــة أخــرى بمقــدار ()34.5
مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م مقارنــة ب ( )10.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م أدى إلــى انخفــاض التدفقــات النقديــة
مــن األنشــطة التشــغيلية فــي عــام 2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ارتفعــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة االســتثمارية مــن ( )22.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ( )16.7مليــون ريــال ســعودي
فــي عــام 2019م بســبب انخفــاض النفقــات الرأســمالية خــال العــام.
انخفضــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة االســتثمارية مــن ( )16.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى ( )17.2مليــون ريــال
ســعودي فــي عــام 2020م ويرجــع ذلــك جزئ ًيــا إلــى االســتثمار اإلضافــي فــي الموجــودات غيــر الملموســة بمقــدار  196ألــف ريــال ســعودي وكذلــك ارتفــاع
النفقــات الرأســمالية علــى الموجــودات الملموســة بمقــدار 197ألــف ريــال ســعودي.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافــي االنخفــاض فــي التدفقــات النقديــة لشــركة األحســاء مــن األنشــطة التمويليــة مــن ( )10.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى ()4.3
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م كان بســبب التغييــر فــي نــوع القــرض الــذي حصلــت عليــه شــركة األحســاء .وقامــت شــركة األحســاء بســداد
تســهيالت المرابحــة وكذلــك القــرض مــن وزارة الماليــة ،مــع الحصــول علــى تســهيالت تــورق جديــدة خــال العــام ممــا أدى إلــى تدفــق جديــد للنقــد
مــن األنشــطة التمويليــة.
فــي عــام 2020م ،حققــت شــركة األحســاء تدفقــات نقديــة إيجابيــة مــن األنشــطة التمويليــة بقيمــة ( )2.5مليــون ريــال ســعودي نتيجــة للعائــدات
اإلضافيــة مــن تســهيالت التــورق خــال العــام البالغــة ( )8.0مليــون ريــال ســعودي .تــم تعويــض التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الصنــدوق جزئيـاً مــن
خــال ســداد قــروض ( )4.2مليــون ريــال ســعودي وتكاليــف التمويــل قدرهــا ( )234ألــف ريــال ســعودي.
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 -6المعلومات القانونية
يتضمــن هــذا القســم المعلومــات القانونيــة المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ التــي تســعى مــن خاللهــا الشــركة إلــى االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة
وذلــك بموجــب اتفاقيــة شــراء األســهم المؤرخــة فــي 1442/09/03هـــ (الموافــق 2021/04/15م) المبرمــة بيــن الشــركة ومســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن.
 1-6إقرارات أعضاء مجلس إدارة الشركة
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب هذا التعميم بما يلي:
•االستحواذ ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.
•ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا فيها.
•أن هــذا القســم يتضمــن جميــع المعلومــات القانونيــة الجوهريــة المتعلقــة بمســتندات االســتحواذ التــي يجــب علــى مســاهمي الشــركة أخذهــا بعيــن
االعتبــار للتصويــت بشــكل مبنــي علــى درايــة وإدراك.
•أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.
•يقــر األعضــاء المســتقلون فــي مجلــس إدارة المصــدر ،مــن غيــر األطــراف ذوي العالقــة ،أنهــم ليــس لديهــم أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
فــي أي مــن أســهم المصــدر أو فــي أســهم شــركة األحســاء أو فــي أعمالهــا أو فــي أي عقــد مبــرم أو ســيتم إبرامــه مــع مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن ،وأنهــم يقــرون بكامــل اســتقالليتهم بخصــوص االســتحواذ موضــوع هــذا التعميــم.
 2-6ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ
سيكون الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ على النحو اآلتي:
•سوف تقوم الشركة باالستحواذ على األسهم المستهدفة والتي تمثل ما نسبته ( )%26.43من أسهم شركة األحساء.
•يكــون التقييــم النهائــي مقابــل االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة مبلــغ مائــة وأحــد عشــر مليــون وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون
( )111٫020٫485ريــال ســعودي.
•يتــم ســداد القيمــة المتفــق عليهــا عــن طريــق قيــام الشــركة بإصــدار األســهم الجديــدة بعــدد ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتيــن وتســعة
وخمســين ( )6٫904٫259ســهم فــي الشــركة لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن.
•بعد إتمام صفقة االستحواذ ،سيكون الهيكل القانوني للملكية في شركة األحساء على النحو اآلتي:
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الشكل  :13الهيكل القانوني لشركة األحساء بعد صفقة االستحواذ:

 ٣-٦الموافقات الحكومية أو موافقات أطراف أخرى الالزمة إلتمام االستحواذ

ألغراض استكمال صفقة االستحواذ فإنه ال بد من الحصول على الموافقات التالية:
•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي الناتــج عن صفقة االســتحواذ .وتم
الحصــول علــى خطــاب مــن الهيئــة العامــة للمنافســة يفيــد بعــدم وجــوب التقــدم باإلبــاغ فيمــا يخــص صفقــة االســتحواذ بتاريــخ 1442/10/11هـــ
(الموافق 2021/05/23م).
•الحصــول علــى موافقــة بنــك الريــاض علــى التغيــر المتوقــع فــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ وعلــى اإلفصــاح فــي
تعميــم المســاهمين هــذا عــن تفاصيــل اتفاقيــة التمويــل المبرمــة بيــن شــركة األحســاء وبنــك الريــاض .وتــم الحصــول علــى موافقــة بنــك الريــاض
بتاريــخ 1442/11/14هـ (الموافــق 2021/06/24م).
•الحصــول علــى موافقــة العميــل الرئيســي علــى التغيــر المتوقــع فــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ حســبما هــو
مطلــوب بموجــب عقــد تقديــم الخدمــات الصحيــة المبــرم بينهمــا .وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ ١٤٤٢/١١/١٣هـــ (الموافــق
٢٠٢١/٠٦/٢٣م).
•الحصــول علــى موافقــة تــداول علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ
١٤٤٢/١١/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م).
•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب الشــركة لزيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة وتــم الحصــول علــى هــذه
الموافقــة بتاريــخ 1443/01/22هـــ (الموافــق ٢٠٢١/08/30م). .
•الحصول على موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال الناتجة عن صفقة االستحواذ.
•الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة ،والتصويــت
علــى تعديــل النظــام األساســي.
وســيتم اســتكمال صفقــة االســتحواذ بعــد نقــل ملكيــة األســهم المســتهدفة لصالــح الشــركة ،وفــور تخصيــص األســهم الجديــدة وإدراجهــا فــي تــداول
لصالــح مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن.
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 4-6ملخص جميع العقود واالتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال للغرض المفصح عنه
في هذا التعميم
أعلنــت الشــركة بتاريــخ 1442/09/06هـــ (الموافــق 2021/04/18م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة شــراء األســهم فــي تاريــخ 1442/09/03هـــ (الموافــق
2021/04/15م) ،مــع مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن وتضمنــت االتفاقيــة البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة والتعهــدات الــواردة
فــي هــذا القســم ،وذلــك لالســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة
األحســاء البائعيــن ،وهــم:
•شركة العثمان القابضة
•شركة سعد عبدالعزيز الحسين وأوالده
•شركة إبراهيم عبداهلل العفالق وأوالده
•راشد سعد الراشد
وفقــا التفاقيــة شــراء األســهم ،وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى إصــدار األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن وذلــك نظيــر قيامهــم
ببيــع كامــل أســهمهم المملوكــة فــي رأس مــال شــركة األحســاء والبالــغ عددهــا ثالثــة مالييــن وتســعمائة وأربعــة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين
( )3٫964٫850ســهم عــادي تمثــل مــا نســبته ( )%26.43مــن رأس مــال شــركة األحســاء لصالــح الشــركة ،وتــم االتفــاق بيــن الشــركة ومســاهمي شــركة
األحســاء البائعيــن ضمــن اتفاقيــة شــراء األســهم علــى أن تكــون القيمــة النهائيــة مقابــل االســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة مبلــغ مائــة وأحــد عشــر
مليــون وعشــرون ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــون ( )111٫020٫485ريــال ســعودي وتمثــل مــا نســبته ( )%26.43مــن رأس مــال شــركة األحســاء.
 ٥-٦البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية شراء األسهم
أطراف االتفاقية

أبرمــت الشــركة ومســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن وهــم :شــركة العثمــان القابضــة ،وشــركة ســعد
عبدالعزيــز الحســين وأوالده ،وشــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده ،وراشــد ســعد الراشــد ،اتفاقيــة
لشــراء األســهم المســتهدفة فــي شــركة األحســاء بتاريــخ 1442/09/03هـــ (الموافــق 2021/04/15م)
مقابــل إصــدار أســهم جديــدة تخصــص لهــم فــي رأس مــال الشــركة.

صفقة االستحواذ والعوض

ســتقوم الشــركة باالســتحواذ علــى جميــع أســهم مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن والبالغــة ثالثــة مالييــن
وتســعمائة وأربعــة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين ( )3٫964٫850ســهم تمثــل مــا نســبته ( )%26.43مــن
رأس مــال شــركة األحســاء علــى أن يكــون تحديــد ســعر اإلصــدار لــكل ســهم بقيمــة  16.08ريــال ســعودي
تقريبــا للســهم الواحــد وذلــك بنــاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة
لمــدة الشــهرين ( 60يــوم) تــداول الســابقة لإلعــان عــن بدايــة المفاوضــات مــع مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن علــى صفقــة االســتحواذ ،خــال فتــرة التــداول مــا بيــن 2020/09/28م إلــى 2020/12/20م
وذلــك مقابــل قيــام الشــركة بإصــدار ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتيــن وتســعة وخمســين
( )6٫904٫259ســهم تمثــل مــا نســبته ( )%9.4مــن رأس مــال الشــركة قبــل الزيــادة لصالــح مســاهمي شــركة
األحســاء البائعيــن وفقـاً لنســبة ملكيــة كل منهــم فــي شــركة األحســاء ،علــى أن تكــون هــذه األســهم المصــدرة
هــي العــوض الوحيــد فــي صفقــة االســتحواذ.

عدد األسهم الجديدة

ســتة مالييــن وتســعمائة وأربعــة آالف ومئتيــن وتســعة وخمســين ( )6٫904٫259ســهماً عاديــاً ،بقيمــة
اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
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تعهدات وضمانات مساهمي
شركة األحساء البائعين

قــدم كل مــن مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن عــدداً مــن التعهــدات والضمانــات إلــى الشــركة بموجــب
اتفاقيــة شــراء األســهم ،والتــي تتلخــص فــي اآلتــي:
•أن شركة العثمان القابضة هي شركة مساهمة مقفلة قائمة بموجب أنظمة المملكة.
•أن كل مــن شــركة إبراهيــم عبــداهلل العفالــق وأوالده وشــركة ســعد عبدالعزيــز الحســين وأوالده هــي
شــركة ذات مســؤولية محــدودة قائمــة بموجــب أنظمــة المملكــة.
•أنهم يتمتعون بالسلطة والصالحية الالزمة إلبرام اتفاقية شراء األسهم وتنفيذ أحكامها.
•أن إبــرام اتفاقيــة شــراء األســهم وإنفاذهــا مــن جانبهــم ،وأداء االلتزامــات المقــررة عليهــم بموجبهــا
لــن يــؤدي إلــى أي إخــال أو تقصيــر بموجــب أي ممــا يلــي )1( :أي حكــم متعلــق بالوثائــق التأسيســية
لهــم (عنــد االنطبــاق)؛ و ( )2أي أمــر أو حكــم أو مرســوم صــادر عــن أي محكمــة أو جهــة حكوميــة
يكــون أي منهــم ملزمـاً بــه؛ و ( )3أي اتفــاق أو مســتند يكــون أي منهــم طر ًفــا فيــه أو ملزمـاً بــه؛ و ()4
األنظمــة المعمــول بــه؛ و ( )5أي إذن أو تصريــح آخــر.
•باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه صراح ـ ًة فــي اتفاقيــة شــراء األســهم ،يجــب أو ســيتوجب علــى أي
مــن مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن تقديــم أي إخطــارات أو أي مســتندات أو الحصــول علــى أي
تصاريــح أو موافقــات أو تنــازالت أو غيرهــا مــن األذونــات مــن أي جهــة حكوميــة أو تنظيميــة أو أي
شــخص آخــر فــي مــا يتصــل بإبــرام اتفاقيــة شــراء األســهم أو تنفيذهــا أو أداء التزاماتهــم المقــررة
بموجبهــا.
•أن كل منهــم يملــك األســهم محــل صفقــة االســتحواذ ذات الصلــة ملكيــة تامــة ونظاميــة ولديــه كامــل
الصالحيــة الســتكمال إجــراءات نقــل ملكيــة هــذه األســهم إلــى الشــركة.
•عــدم وجــود أي حــق للغيــر يقتضــي قيــام الشــركة بتخصيــص أو إصــدار أو بيــع أو نقــل أو تحويــل أي
مــن األســهم بموجــب أي اتفاقيــة (بمــا فــي ذلــك حقــوق النقــل وحقــوق األولويــة) ،وخلــو األســهم محــل
صفقــة االســتحواذ مــن أي التزامــات أو أعبــاء لصالــح الغيــر والتــي يكــون لهــذا تأثيــر علــى أســهم أو
ســندات الشــركة غيــر المصــدرة أو أي أوراق ماليــة أخــرى.
•عــدم وجــود اتفاقيــة شــركاء أو قيــود أو وكيــل اتفاقيــة أخــرى علــى حقــوق التصويــت تتعلــق باألســهم
محــل صفقــة االســتحواذ.
•جميــع أربــاح األســهم والتوزيعــات التــي قامــت الشــركة بتحقيقهــا أو تقديمهــا أو دفعهــا تتوافــق مــع
نظامهــا األســاس وجميــع األنظمــة المعمــول بهــا وأنظمــة أي جهــة حكوميــة وأي اتفاقيــات أو ترتيبــات
تــم إبرامهــا مــع أي طــرف ثالــث تنظــم دفــع أربــاح األســهم والتوزيعــات.

تعهدات وضمانات الشركة

قدمــت الشــركة عــدداً مــن التعهــدات والضمانــات إلــى مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن بموجــب اتفاقيــة
شــراء األســهم وهــي:
•أنها تتمتع بالسلطة والصالحية الالزمة إلبرام هذه االتفاقية وتنفيذ أحكامها.

•أن إبــرام اتفاقيــة شــراء األســهم وإنفاذهــا مــن جانبهــا ،وأداء االلتزامــات المقــررة عليهــم بموجبهــا
لــن يــؤدي إلــى أي إخــال أو تقصيــر بموجــب أي ممــا يلــي )1( :أي حكــم متعلــق بالوثائــق التأسيســية
لهــا؛ و ( )2أي أمــر أو حكــم أو مرســوم صــادر عــن أي محكمــة أو جهــة حكوميــة تكــون ملزمــه بــه؛ و
( )3أي اتفــاق أو مســتند تكــون طر ًفــا فيــه أو ملزمـاً بــه؛ و ( )4األنظمــة المعمــول بــه؛ و ( )5أي إذن
أو تصريــح آخــر.
•باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه صراح ـ ًة فــي اتفاقيــة شــراء األســهم ،أنــه غيــر مطلــوب منهــا ولــن
يُطلــب منهــا تقديــم أي إخطــارات أو أي مســتندات أو الحصــول علــى أي تصاريــح أو موافقــات أو
تنــازالت أو غيرهــا مــن األذونــات مــن أي جهــة حكوميــة أو تنظيميــة أو أي شــخص آخــر فــي مــا يتصــل
بإبــرام اتفاقيــة شــراء األســهم أو تنفيذهــا أو أداء التزاماتهــا المقــررة بموجبهــا.
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البنود والشروط الجوهرية
والشروط المسبقة

إن إتمــام اتفاقيــة شــراء األســهم مشــروط بتحقــق عــدد مــن الشــروط .وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم تلــك
الشــروط:
•الحصول على موافقة الهيئة فيما يخص صفقة االستحواذ وتعميم المساهمين.
•الحصــول علــى موافقــة الســوق الماليــة إلدراج األســهم الجديــدة فــي الشــركة والناتجــة عــن زيــادة
رأس المال.
•الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة وذلــك وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام
الشــركات وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
•نشر إعالن اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل الهيئة.
•الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة االستحواذ من الهيئة العامة للمنافسة.
•إقــرار مــن مجلــس إدارة شــركة األحســاء بخصــوص نقــل ملكيــة أســهم مســاهمي شــركة األحســاء
البائعيــن للشــركة وبتوجيهــه لرئيــس مجلــس اإلدارة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لذلــك.
•إشــعار بنــك الريــاض بصفقــة االســتحواذ والحصــول علــى موافقتــه لإلفصــاح فــي تعميــم المســاهمين
هــذا عــن تفاصيــل اتفاقيــة التســهيالت المبرمــة بيــن بنــك الريــاض وشــركة األحســاء.
•إشــعار العميــل الرئيســي بصفقــة االســتحواذ والحصــول علــى موافقتــه لإلفصــاح فــي تعميــم
المســاهمين هــذا عــن تفاصيــل االتفاقيــة المبرمــة بيــن العميــل الرئيســي وشــركة األحســاء.
•الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.

التزامات اإلتمام

•الحصــول علــى نســخة أصليــة مــن شــهادة األســهم تفيــد بانتقــال ملكيــة األســهم محــل صفقــة
االســتحواذ إلــى الشــركة.
•الحصــول علــى دليــل كافــي بتســجيل الشــركة كمالــك لألســهم محــل صفقــة االســتحواذ فــي ســجل
المســاهمين لشــركة األحســاء.
•الحصــول علــى خطــاب اســتقالة منصــور العفالــق فــي صيغــة مقبولــة مــن عضويــة مجلــس إدارة
شــركة األحســاء ،بتاريــخ نفــاذ يبــدأ فــي تاريــخ اإلتمــام (مــع العلــم بأنــه لــم يتــم إعــادة انتخابــه لعضويــة
مجلــس اإلدارة فــي الــدورة الحاليــة التــي بــدأت بتاريــخ 1442/09/19هـــ (الموافــق 2021/05/01م)،
وبالتالــي لــم يعــد هنــاك حاجــة لتقديــم اســتقالته مــن المجلــس).
•قيــام الشــركة بتبليــغ تــداول باإلتمــام وطلبهــا تنفيــذ اإلدراج وتســجيل األســهم المصــدرة باســم
مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن.

الشروط الالحقة

تــم االتفــاق علــى عــدد مــن الشــروط الواجــب تحققهــا بعــد إتمــام اتفاقيــة شــراء األســهم ،حيــث التزمــت
الشــركة بمــا يلــي:
•إبــاغ الســوق الماليــة بإتمــام اتفاقيــة شــراء األســهم وطلــب إدراج وتســجيل األســهم الجديــدة فــي
الشــركة والناتجــة عــن زيــادة رأس المــال باســم مســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن.
•تقديــم طلــب إلــى وزارة التجــارة بتعديــل النظــام األســاس والســجل التجــاري للشــركة لعكــس الزيــادة
فــي رأس مــال الشــركة.

تقييم سعر سهم الشركة لغرض
صفقة االستحواذ

اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم ســعر ســهم الشــركة لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة  16.08ريــال
ســعودي تقريبــا للســهم الواحــد وذلــك بنــاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم الشــركة فــي
الســوق الماليــة لمــدة الشــهرين ( 60يــوم) تــداول الســابقة لإلعــان عــن بدايــة المفاوضــات مــع مســاهمي
شــركة األحســاء البائعيــن علــى صفقــة االســتحواذ ،خــال فتــرة التــداول مــا بيــن  2020/09/28إلــى
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إنهاء االتفاقية

يجــوز ألي مــن أطــراف االتفاقيــة إنهائهــا مــن خــال إشــعار الطــرف اآلخــر خطيــاً ،وذلــك عنــد قيــام
الطــرف اآلخــر بــأي ممــا يلــي:
•اإلخــال بالتــزام جوهــري ،أو أكثــر مــن التــزام تشــكل معـاً إخــاالً جوهريـاً ،مــن االلتزامــات الــواردة
فــي االتفاقيــة وفشــله فــي التصحيــح ،وذلــك بعــد إعطائــه الفرصــة لتصحيــح هــذا اإلخــال (فــي حــال
كان قابـ ً
ا للتصحيــح) ومــرور ( )30يومـاً مــن تاريــخ إبالغــه بهــذا اإلخــال.
•اإلخــال بــأي مــن الضمانــات الــواردة فــي االتفاقيــة ومــرور ( )3أشــهر مــن تاريــخ اإلخــال دون
تصحيحــه.
كمــا تنتهــي االتفاقيــة مباشــر ًة فــي حــال عــدم اســتيفاء أي مــن الشــروط المســبقة لالتفاقيــة قبــل الســاعة
الخامســة والنصــف مســا ًء مــن تاريــخ التوقــف النهائــي (وهــو التاريــخ الــذي يقــع  180يوم ـاً بعــد تاريــخ
توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ويوافــق 2021/10/12م) أو أي تاريــخ الحــق يتــم االتفــاق عليــه خطي ـاً بيــن
األطــراف.
ويجــوز لمســاهمي شــركة األحســاء البائعيــن إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال انخفــاض متوســط ســعر اإلغــاق
لســهم الشــركة لمــدة خمســة ( )5أيــام متتاليــة عــن مبلــغ  16،08ريــال ســعودي ،وذلــك فــي أي وقــت بيــن
تاريــخ توقيــع االتفاقيــة والتاريــخ الــذي يقــع قبــل يوميــن ( )2مــن التاريــخ المحــدد الجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة للشــركة للتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ.

النظام الواجب التطبيق
واالختصاص القضائي

تخضــع اتفاقيــة شــراء األســهم وتفســر وفق ـاً األنظمــة الســارية فــي المملكــة وتختــص المحاكــم المملكــة
بنظــر أي نــزاع حــول تنفيــذ أو تفســير أو تطبيــق مــا ورد فيهــا.

 6-6البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في المستندات أو االتفاقيات
األخرى للشراء أو االستحواذ.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد تاريــخ توقيــع اتفاقيــة شــراء األســهم ،قامــت شــركة العثمــان القابضــة ،بتقديــم تعهــد بتاريــخ 2021/08/03م بعــدم التصويت
فــي الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة لشــركة أيــان لالســتثمار والمنعقــدة لغــرض التصويــت لزيــادة رأس المــال واالســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة،
كمــا قامــت بالتعهــد باالمتنــاع عــن بيــع األســهم الجديــدة الصــادرة لهــا لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالغــة  4٫673٫220ســهم عــادي وذلــك لمــدة ()6
أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة أيــان لالســتثمار علــى زيــادة رأس المــال .كمــا قــام كل مــن شــركة منافــع الســام (مملوكــة
بشــكل كامــل لشــركة العثمــان القابضــة) ،وعبدالمحســن العثمــان (يتصــرف باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة) ،و عبــداهلل العثمــان (يتصــرف
باالتفــاق مــع شــركة العثمــان القابضــة) بتقديــم تعهــدات بتاريــخ 2021/08/03م يمتنعــون بموجبهــا عــن التصويــت فــي الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة
لشــركة أيــان لالســتثمار والمنعقــدة لغــرض التصويــت لزيــادة رأس المــال واالســتحواذ علــى األســهم المســتهدفة.
 7-6اتفاقية التسهيالت المبرمة مع بنك الرياض.
قامــت شــركة األحســاء بإبــرام اتفاقيــة تســهيالت بتاريــخ 1440/08/05هـــ (الموافــق 2019/04/10م) مــع بنــك الريــاض لتوفيــر مبلــغ  30مليــون
ريــال ســعودي برســوم تمويليــة بنســبة ســايبور مضافـاً إليــه نســبة ( ٪2.25للتمويــل قصيــر األجــل و  ٪3للتمويــل طويــل األجــل) ،وذلــك لغــرض تمويــل
اإلنشــاءات الرأســمالية وتمويــل رأس المــال العامــل .وقامــت شــركة األحســاء خــال العــام المالــي 2019م باســتخدام  20٫000٫000ريــال ســعودي لتمويــل
اإلنشــاءات الرأســمالية قيــد التنفيــذ باإلضافــة إلــى اســتخدام  4٫000٫000ريــال ســعودي خــال العــام المالــي 2019م لغــرض تمويــل متطلبــات رأس
المــال العامــل ،والــذي يعتبــر تمويــل قصيــر األجــل ويتــم ســداده خــال فتــرة ثالثــة ( )3أشــهر مــن تاريــخ االســتخدام.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن التســهيالت محــل االتفاقيــة مضمونــة بســند ألمــر وكذلــك التنــازل عــن إيــرادات نشــاط شــركة األحســاء مــن التعامــل مــع العميــل
الرئيســي باإلضافــة إلــى تقديــم رهــن عقــاري عبــارة عــن قطعــة أرض مملوكــة لشــركة األحســاء بمســاحة تبلــغ  49،777.13متــر مربــع تقــع فــي مدينــة
الهفــوف بمحافظــة األحســاء .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يتــم ســداد الرصيــد المســتحق علــى تمويــل اإلنشــاءات الرأســمالية علــى ثمانيــة ( )8أقســاط
ربــع ســنوية مــن المتوقــع أن تنتهــي فــي تاريــخ 1443/09/09هـــ (الموافــق 2022/04/10م) .ويتعيــن علــى شــركة األحســاء بموجــب اتفاقيــة التســهيالت
االحتفــاظ ببعــض التعهــدات فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى تســهيالت جديــدة مــن البنــوك األخــرى.
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 8-6تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) يمكن أن

تؤثر تأثيرا جوهريا في أعمال الشركة وشركاتها التابعة أو مركزها المالي.

إن الشــركة وشــركاتها التابعــة ليســوا طرفـاً حتــى تاريــخ إصــدار هــذا التعميــم ،فــي أي نــزاع قضائــي أو تحكيــم أو دعــوى إداريــة أو تحقيــق مــن شــأنها،
بشــكل فــردي أو فــي مجموعهــا ،أن يكــون لهــا تأثيــراً ســلبياً علــى الوضــع المالــي للشــركة أو شــركاتها التابعــة ،ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
بأنهــم ليســوا علــى علــم بــأي دعــاوى أو مطالبــات مهــدد بإقامتهــا.
 ٩-6تفاصيــل أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة (بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهــدد بإقامتهــا) يمكــن

أن تؤثــر تأثيــرا جوهريــا فــي أعمــال شــركة األحســاء وشــركاتها التابعــة أو مركزهــا المالــي.

إن شــركة األحســاء ليســت طرف ـاً حتــى تاريــخ إصــدار هــذا التعميــم ،فــي أي نــزاع قضائــي أو تحكيــم أو دعــوى إداريــة أو تحقيــق مــن شــأنها ،بشــكل
فــردي أو فــي مجموعهــا ،أن يكــون لهــا تأثيــراً ســلبياً علــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا ،وبنــا ًء علــى خطــاب اإلفــادة الصــادر مــن أعضــاء مجلــس
إدارة شــركة األحســاء بتاريــخ 144٢/10/14هـــ (الموافــق 2021/06/١٤م) حيــال الدعــاوى أو المطالبــات المهــدد بإقامتهــا ضــد شــركة األحســاء ،يقــر
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنهــم ليســوا علــى علــم بــأي دعــاوى أو مطالبــات مهــدد بإقامتهــا ضــد شــركة األحســاء.
المصدر أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين
 ١٠-6تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة ُ
المصدر.
أو أحد كبار التنفيذين أو أمين سر مجلس إدارة ُ
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بعــدم تعــرض أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو أعضــاء المجلــس المقترحيــن أو أحــد كبــار التنفيذييــن أو أميــن
ســر المجلــس إلــى أي مــن حــاالت اإلفــاس.
المصدر
أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان
أي من أعضاء مجلس إدارة ُ
 ١١-6تفاصيل عن ّ
ُ
المصدر معيناً من
أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو احد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة ُ
قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود حــاالت إعســار فــي الســنوات الخمســة الســابقة لتاريــخ هــذا التعميــم لشــركة كان أي مــن أعضــاء
المجلــس أو أعضــاء المجلــس المقترحيــن أو أحــد كبــار التنفيذييــن أو أميــن ســر المجلــس معين ـاً مــن قبــل الشــركة المعســرة فــي منصــب إداري أو
إشــرافي فيهــا.
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 -7إفادات الخبراء
قــدم جميــع المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة (هـــ) و (و) و (ز) مــن هــذا التعميــم موافقاتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وعناوينهــم
وشــعاراتهم وعلــى نشــر إفاداتهــم فــي هــذا التعميــم ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا التعميــم ،كمــا أنــه ليــس ألي مــن المستشــارين
أو شــركاتهم التابعــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــم أو أي مــن أقربائهــم أي أســهم فــي الشــركة أو أي مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا فــي
تاريــخ هــذا التعميــم بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقالليتهم .كمــا أنــه ال يشــمل هــذا التعميــم أي إفــادة أعدهــا خبــراء فيمــا يخــص هــذه صفقــة االســتحواذ.
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 -8المصاريف
ســوف تتحمــل الشــركة التكاليــف والمصاريــف المتعلقــة بإتمــام صفقــة االســتحواذ والتــي تق ـ ّدر بحوالــي أربعــة مالييــن ( )4٫000٫000ريــال ســعودي
تقريبــاً وتشــمل أتعــاب ك ً
ال مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ومستشــار الســوق ومحاســب القوائــم الماليــة االفتراضيــة وغيرهــم مــن
المستشــارين ،إضافـ ًة إلــى رســوم الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى الموافقــات النظاميــة ومصاريــف التنســيق واإلعــان وجميــع التكاليــف األخــرى
المتعلقــة بإتمــام صفقــة االســتحواذ.
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 -9اإلعفاءات
تمــت الموافقــة علــى اإلعفــاءات التــي قدمتهــا الشــركة مــن قبــل الهيئــة والتــي مــن ضمــن أحــكام الفقــرة ( )2مــن المــادة الســابعة والخمســين ( )57مــن
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والتــي تتطلــب تقديــم المصــدر لتقريــر العنايــة المهنيــة الالزمــة المالــي وتقريــر العنايــة المهنيــة
الالزمــة القانونــي عــن شــركة األحســاء.
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 -10المستندات المتاحة للمعاينة
ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة لالطــاع عليهــا فــي المقــر الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الخبــر ،خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى
الخميــس وذلــك بيــن الســاعة مــن  8:00صباحـاً حتــى الســاعة  4:00مســاء اعتبــاراً مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة للشــركة وحتــى آخــر يــوم عمــل قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة ،علــى أال تقــل تلــك الفتــرة عــن أربعــة عشــر ( )14يومــا
قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
•النظام األساسي لشركة األحساء متضمناً جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخ هذا التعميم وعقد تأسيسها.
•اتفاقية شراء األسهم.
•القوائم المالية المراجعة لشركة األحساء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م 31 ،ديسمبر 2019م ،و  31ديسمبر 2020م.
•القوائــم الماليــة االفتراضيــة المفحوصــة التــي تعكــس الوضــع المالــي للشــركة كمــا لــو تمــت صفقــة االســتحواذ فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر 2020م
•تقرير التقييم الخاص بتقييم شركة األحساء وشركة أيان لالستثمار.
•خطابات موافقة مستشاري المصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم وهي كاآلتي:
1.المستشار المالي (شركة الجزيرة لألسواق المالية).
2.المستشار القانوني (مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة).
3.مستشار السوق (شركة فروست آند سوليفان)
4.المحاسب القانوني لكل من الشركة وشركة األحساء (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون).
5.المحاسب القانوني المعد للقوائم المالية االفتراضية (شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون).
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 -11المالحق

 -1القوائم المالية والسنوية المراجعة الخاصة بشركة األحساء للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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 -2القوائم المالية االفتراضية الموحدة للشركة وشركة األحساء الناتجة عن صفقة االستحواذ
المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

211
120

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

المحتويات

صفحة

تقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية التصورية المضمنة في نشرة االكتتاب

2-1

قائمة المركز المالي الموحدة التصورية

4-3

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل لآلخر الموحدة التصورية
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية

5
11 - 6

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة التصورية (غير المراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )3

الموجودات

الموجودات غير متداولة

809,878,792

ممتلكات وآالت ومعدات

موجودات غير ملموسة

162,911

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

151,725,210

استثمارات عقارية

124,171,587

استثمار في شركة زميلة

13,126,175

موجودات حق االستخدام

4,402,052

مجموع الموجودات غير المتداولة

1,105,561,405

2,094,678

الشهرة

موجودات متداولة

مخزون

24,715,423

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
استثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

53,286,250

مجموع الموجودات المتداولة

205,659,017

مجموع الموجودات

1,311,220,422

نقد وما في حكمه

124,203,780
3,453,564

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

806,363,280

رأس المال

31,095,785

عالوة (خصم) اصدار ،بالصافي

7,356,704

احتياطي نظامي

)(579,346

خسائر متراكمة

)(84,378,243

احتياطي اقتناء حصة اضافية في شركة تابعة

44,218,474

احتياطي القيمة العادلة

6,701,273

احتياطي اعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

810,777,927

مجموع حقوق الملكية

819,003,738

حقوق الملكية غير المسيطرة

8,225,811

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة التصورية (غير المراجعة) (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )3

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

191,506,019

قرض طويل األجل  -الجزء غير المتداول

التزامات عقود اإليجار  -الجزء غير المتداول

35,696,971

مجموع المطلوبات غير المتداولة

259,470,785

32,267,795

التزامات المنافع المحددة للموظفين
مطلوبات متداولة

قرض طويل األجل  -الجزء المتداول

31,122,315

قرض قصير األجل

129,675,174

5,705,488

مطلوب إلى بنك

ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

55,489,802

مخصص الزكاة

6,566,518

4,186,602

التزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول
مجموع المطلوبات المتداولة

232,745,899

مجموع المطلوبات

492,216,684

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1,311,220,422

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
-4-

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة التصورية (غير المراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )3

255,316,389

اإليرادات ،بالصافي
تكلفة اإليرادات

)(187,451,036

إجمالي الربح

67,865,353

مصاريف عمومية وإدارية

)(65,206,206

مصاريف بيع وتسويق

)(929,852
1,729,295

ربح التشغيل

)(2,570,845

مصاريف تمويلية

ايرادات توزيعات أرباح

2,705,639

الحصة من نتائج شركة زميلة

275,005

مكسب الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة االستحواذ على شركة تابعة

14,580,063

ارباح محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ارباح غير محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2,127,590
8,511,730

إيرادات أخرى

7,207,004

صافي ربح السنة من العمليات المستمرة

34,565,481
3,011,839

ربح استبعاد العمليات غير المستمرة

37,577,320

صافي ربح السنة قبل الزكاة

)(6,730,167

زكاة

30,847,153

صافي ربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا إلى الربح أو الخسارة

صافي حركة القيمة العادلة على أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)(28,440,068

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

)(2,007,126

الخسارة الشاملة األخرى

)(30,447,194
399,959

اجمالي الدخل الشامل للسنة
صافي ربح السنة العائد إلى:

30,418,561

المساهمين

الملكية غير المسيطرة

428,592

صافي ربح السنة

30,847,153

اجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

42,872

المساهمين

الملكية غير المسيطرة

357,087

اجمالي الدخل الشامل للسنة

399,959

ربحية السهم

نصيب السهم من صافي ربح السنة

0,403

نصيب السهم من الدخل الشامل للسنة

0,001

عدد األسهم القائمة

75,568,281
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -1معلومات عن الشركات
شركة أيان لالستثمار

شركة أيان لالستثمار (شركة األحساء للتنمية سابقاً) ("الشركة") أو ("أيان") هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم

 573بتاريخ  14ربيع اآلخر  1414هـ الموافق  1أكتوبر  .1993وهي مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  .2051064048إن عنوان
الشركة المسجل هو ص  .ب  ،77411الخبر  ،31952المملكة العربية السعودية.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في اإلنشاءات العامة للمباني غير السكنية يشمل (المدارس والمستشفيات والفنادق).

تتضمن المعلومات المالية التصورية للشركة المركز المالي ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة التالية ،المشار إليها مجتمعة فيما يلي باسم

"المجموعة":

الملكية الفعلية

الملكية الفعلية

المحتمل

المحتمل

قبل االستحواذ

الشركة

بلد التأسيس

الكيان القانوني

بعد االستحواذ
(إيضاح)2

(إيضاح)2

شركة األحساء للصناعات الغذائية

شركه ذات مسئوليه محدوده

المملكة العربية السعودية

٪100

٪100

شركة األحساء للخدمات الطبية

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

٪69,94

٪96,37

شركة السالم للخدمات الطبية

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

٪100

٪100

شركة األحساء للخدمات الطبية

شركة األحساء للخدمات الطبية ("شركة تابعة") أو ("ايه ام اس سي") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في  8ديسمبر  1997بموجب

السجل التجاري رقم  .2252025213ويبلغ رأس مالها  150مليون ريال سعودي مقسمة إلى  15مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات ،يقع المقر الرئيسي للشركة التابعة في األحساء بالمملكة

العربية السعودية.

االستحواذ المحتمل على الحصص غير المسيطرة في شركة األحساء للخدمات الطبية

في  3رمضان  1442هـ الموافق  15أبريل  ،2021وقعت ايان اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على حصص غير مسيطرة في شركة األحساء

للخدمات الطبية ("ايه ام اس سي") ،وهي شركة تابعة ،وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم للمساهمين البائعين
في شركة االحساء للخدمات الطبية ("صفقة االستحواذ").

وفقاً التفاقية االستحواذ ،ستستحوذ أيان على  3,964,850سهم عادي إضافي تمثل ما نسبته  ٪26,43من رأس مال الشركة التابعة من خالل

إصدار  6,904,259سهم جديد في ايان .ستصبح ملكية أيان بعد صفقة االستحواذ في شركة االحساء للخدمات الطبية .٪96,37

بلغ تقييم شركة االحساء للخدمات الطبية  420,017,780ريال سعودي .وعليه ،فإن قيمة األسهم التي سيتم شراؤها هي 111,020,485

ريال سعودي ( 3,964,850سهم عادي تمثل  ٪26,43من رأس مال الشركة التابعة) والتي تمثل القيمة النهائية لصفقة االستحواذ.
 -2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية

توضـ ـ ـ ــح هذه المعلومات المالية التصـ ـ ـ ــورية وااليضـ ـ ـ ــاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو الخسـ ـ ـ ــارة والدخل

الشــامل اآلخر الموحدة لالســتحواذ المحتمل ("االســتحواذ") على األســهم اإلضــافية في شــركة األحســاء للخدمات الطبية كما لو أنها حدثت في 1
يناير .2020

اسـتمدت هذه المعلومات المالية التصـورية من القوائم المالية الموحدة المراجعة لشـركة أيان لالسـتثمار كما في  31ديسـمبر  2020كما تم تعديلها

لبيان أثر عملية االستحواذ.
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شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية (تتمة)

يتم االس ـ ــتحواذ عن طريق إص ـ ــدار  6,904,259س ـ ــهم بقيمة  10ريال س ـ ــعودي من قبل الش ـ ــركة إلى المس ـ ــاهمين البائعين في ش ـ ــركة االحس ـ ــاء

للخدمات الطبية والتي تبلغ  3,964,850سهم.

تم معالجة الزيادة في االس ـ ـ ــهم كمعاملة حقوق ملكية حيث تم المحاس ـ ـ ــبة عن الفرق بين القيمة العادلة لمقابل االس ـ ـ ــتحواذ والقيمة الدفترية لحقوق

الملكية المستحوذ عليها كاحتياطي اقتناء حصة اضافية في شركة تابعة.

يســتند عرض المعلومات المالية التصــورية للشــركة إلى بعا االفت ارضــات التصــورية وقد تم إعدادها ألغراض التوضــيح فقط ،وبســبب طبيعتها،

فإن قائمة المركز المالي الموحدة التصــورية وقائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة التصــورية تعالجان حالة افت ارضــية وبالتالي،

ال تمثالن وال تعطيان صـ ـ ـ ــورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي للشـ ـ ـ ــركة .عالوة على ذلك ،فإن المعلومات المالية التصـ ـ ـ ــورية ال تكون ذات
معنى إال باالقتران مع القوائم المالية الموحدة التاريخية لشركة ايان لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020

تم إعداد المعلومات المالية التصـ ــورية وعرضـ ــها على أسـ ــاس السـ ــياسـ ــات المحاسـ ــبية لشـ ــركة أيان لالسـ ــتثمار كما هو موضـ ــح في قوائمها المالية

الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
 -3تعديالت تصورية

فيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في المعلومات المالية التصورية:

أ)

لتسجيل إصدار أسهم أيان للمساهمين البائعين في شركة االحساء للخدمات الطبية:

عدد األسهم التي ستصدر من قبل شركة أيان لالستثمار

6,904,259
(بالرياالت السعودية)

رأس مال ايان قبل االستحواذ

737,320,690

القيمة االسمية لألسهم التي ستصدرها أيان للمساهمين البائعين ( 10ريال سعودي  /سهم)

69,042,590

مجموع رأس مال أيان بعد االستحواذ

806,363,280

ب) لتسجيل عالوة اصدار أسهم أيان التي سيتم إصدارها عند االستحواذ:
سعر السوق االسترشادي للسهم في أيان (متوسط سعر اغالق السهم لمدة  60يوم تداول تسبق اإلعالن

عن نية مجلس اإلدارة في التفاوض على الصفقة مع المساهمين البائعين)

 16,08ريال سعودي
(بالرياالت السعودية)

مجموع العوض االسترشادي ( 6,904,259سهم بقيمة  16,08ريال سعودي  /للسهم)

111,020,485

عالوة االصدار

41,977,895

ناقصاً :القيمة االسمية ألسهم ايان المصدرة

)(69,042,590

ج) لتس ـ ــجيل احتياطي اقتناء حص ـ ــة اض ـ ــافية في ش ـ ــركة تابعة والذي يمثل الفرق بين مجموع العوض والقيمة الدفترية للحصـ ـ ـص غير المس ـ ــيطرة
المستحوذ عليها في شركة االحساء للخدمات الطبية:

مجموع العوض مقابل حقوق الملكية المستحوذ عليها في شركة االحساء للخدمات الطبية

القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المستحوذ عليها في شركة االحساء للخدمات الطبية
احتياطي اقتناء حصة اضافية في شركة تابعة

(بالرياالت السعودية)
111,020,485

)(59,974,454
51,046,031
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شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

د) قائمة المركز المالي الموحدة التصورية (غير مراجعة)
إيضاح

تعديالت

("أيان")

تصورية

) مراجعة تاريخية(

تصورية

)غير مراجعة(

(بالرياالت السعودية)

الموجودات

الموجودات غير متداولة

809,878,792

ممتلكات وآالت ومعدات

162,911

موجودات غير ملموسة

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمار في شركة زميلة

151,725,210
124,171,587

-

2,094,678

-

موجودات حق االستخدام

4,402,052

مجموع الموجودات غير المتداولة

1,105,561,405

الشهرة

موجودات متداولة

مخزون

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدماً وموجودات
أخرى

استثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

-

13,126,175

استثمارات عقارية

-

809,878,792

162,911

151,725,210

-

13,126,175

-

4,402,052

-

124,171,587

2,094,678
1,105,561,405

24,715,423

-

24,715,423

124,203,780

-

124,203,780

53,286,250

-

-

3,453,564

مجموع الموجودات المتداولة

205,659,017

-

205,659,017

مجموع الموجودات

1,311,220,422

-

1,311,220,422

3,453,564

نقد وما في حكمه

53,286,250

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال

عالوة (خصم) اصدار ،بالصافي

احتياطي نظامي
خسائر متراكمة

احتياطي اقتناء حصة اضافية في شركة تابعة

احتياطي القيمة العادلة

-3أ

-3ب

-3ج

احتياطي اعادة قياس التزامات المنافع المحددة
للموظفين

مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

مجموع حقوق الملكية

737,320,690

)(10,882,110
7,356,704

)(579,346

)(33,332,212
44,218,474

6,701,273
-3ج

69,042,590
41,977,895
-

)(51,046,031
-

750,803,473

59,974,454

68,200,265

)(59,974,454

819,003,738
-8-

-

806,363,280

31,095,785

7,356,704

)(579,346

)(84,378,243
44,218,474

6,701,273
810,777,927
8,225,811
819,003,738

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

 -3تعديالت تصورية (تتمة)
د) قائمة المركز المالي الموحدة التصورية (غير مراجعة) (تتمة)
إيضاح

("أيان")

) مراجعة تاريخية(

قرض طويل األجل  -الجزء غير المتداول

191,506,019

-

191,506,019

32,267,795

-

32,267,795

التزامات عقود اإليجار  -الجزء غير المتداول

35,696,971

مجموع المطلوبات غير المتداولة

259,470,785

التزامات المنافع المحددة للموظفين
مطلوبات متداولة

تصورية

)غير مراجعة(

(بالرياالت السعودية)

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

تعديالت

تصورية

-

35,696,971

259,470,785

قرض طويل األجل  -الجزء المتداول

31,122,315

-

31,122,315

قرض قصير األجل

129,675,174

-

129,675,174

55,489,802

-

6,566,518

-

مطلوب إلى بنك

ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات

أخرى

5,705,488

-

5,705,488

55,489,802

التزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول

4,186,602

مجموع المطلوبات المتداولة

232,745,899

-

مجموع المطلوبات

492,216,684

-

492,216,684

1,311,220,422

-

1,311,220,422

مخصص الزكاة

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

-9-

-

4,186,602

232,745,899

6,566,518

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

د) قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة التصورية (غير مراجعة)

تعديالت

("أيان")

تصورية

) مراجعة تاريخية(

(بالرياالت السعودية)

اإليرادات ،بالصافي
تكلفة اإليرادات

255,316,389

)(187,451,036

-

إجمالي الربح

67,865,353

-

مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف بيع وتسويق
ربح التشغيل
مصاريف تمويلية
ايرادات توزيعات أرباح
الحصة من نتائج شركة زميلة
مكسب الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة االستحواذ على

-

تصورية

)غير مراجعة(
255,316,389

)(187,451,036
67,865,353

)(65,206,206

-

1,729,295

-

1,729,295

-

2,705,639

)(929,852

)(2,570,845
2,705,639

275,005

-

-

)(65,206,206
)(929,852

)(2,570,845
275,005

14,580,063

-

14,580,063

2,127,590

-

2,127,590

إيرادات أخرى

8,511,730

-

8,511,730

7,207,004

-

7,207,004

صافي ربح السنة من العمليات المستمرة
ربح استبعاد العمليات غير المستمرة

34,565,481

3,011,839

-

34,565,481

صافي ربح السنة قبل الزكاة

37,577,320

-

37,577,320

صافي ربح للسنة

30,847,153

-

30,847,153

شركة تابعة

ارباح محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ارباح غير محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

زكاة

)(6,730,167

-

3,011,839

)(6,730,167

الدخل الشامل اآلخر

بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا إلى الربح أو الخسارة
صافي حركة القيمة العادلة على أدوات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
الخسارة الشاملة األخرى
اجمالي الدخل الشامل للسنة

)(28,440,068

-

)(28,440,068

)(30,447,194

-

)(30,447,194

)(2,007,126
399,959

-10-

-

)(2,007,126
399,959

شركة أيان لالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

د) قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة التصورية (غير مراجعة) (تتمة)

تعديالت

("أيان")

تصورية

) مراجعة تاريخية(

تصورية

)غير مراجعة(

(بالرياالت السعودية)
صافي ربح السنة العائد إلى:
المساهمين

27,293,701

الملكية غير المسيطرة

3,553,452

صافي ربح السنة

30,847,153

3,124,860

)(3,124,860
-

30,418,561

428,592

30,847,153

اجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
المساهمين

)(2,560,646

الملكية غير المسيطرة

2,960,605

اجمالي الدخل الشامل للسنة

399,959

2,603,518

)(2,603,518
-

42,872

357,087
399,959

ربحية السهم
نصيب السهم من صافي ربح السنة
نصيب السهم من الدخل الشامل للسنة
عدد األسهم القائمة

0,397

)(0,037
68,664,022

-11-

0,005

0,403

6,904,259

75,568,281

0,038

0,001

شامال جميع التعديالت حتى تاريخ
 -3نسخة من النظام األساسي لشركة األحساء وعقد التأسيس
ً
هذا التعميم.
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 -4التعديالت المتعقلة بالنظام األساسي للشركة والمتعلقة بصفقة االستحواذ.

موضوع المادة
رأس المال

النظام المعدل

النظام الحالي
رقم المادة

نص المادة

رقم المادة

نص المادة

7

«حــــــــدد رأس مــال الشـركـــــــة بـمبلــــــغ
( )737.320.690سبعمــــــائة وسبعــــــــة
وثالثــون مليــون وثالثمائــة وعشــرون ألف
وســتمائة وتســعون ريــال ســعودي مقســم
إلــى ( )73٫732٫069ثالثــــة وسبعـــــون
مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثــون ألــف
وتســعة وســتون ســهم متســاوية القيمــة،
وتبلــغ القيمــة االســمية لــكل منهــا ()10
عشــــــرة ريال سعــــــودي ،وكلهـــــا أسهــمــاً
عاديــة نقديــة».

7

«حــــــدد رأس مــــــال الشركـــــــة بمبلــــــغ
( )806٫363٫280ثمانمائـــــــة وستــــــــــة
مالييــن وثالثمائــة وثالثــة وســتين ألفــاً
ومئتيــن وثمانيــن ريــال ســعودي مقســم
إلــى ( )80٫636٫328ثمانيـــــن مليــون
وســتمائة وســتة وثالثيــن ألف ـاً وثالثمائــة
وثمانيـــــــة وعشــرين سهـــــــم وقيمتهــــــا
االسميـــــــة عشـــــرة ( )10ريــال سعـــــودي
للسهــــم الواحــد ،وجميعهــا أســهماً عاديــة
نقديــة».
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 -٥رأي المستشار المالي حيال تقييم صفقة االستحواذ.
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